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De vernieuwing van
de schoolkatechese in Nederland
W. BLESS S.J.

W

IE op 24 juni jl. de verwarde berichten in verschillende kranten
heeft gelezen over de vernieuwing van de schoolkatechese in
Nederland, weet nu wellicht helemaal niet meer waar hij aan toe is.
Degenen die onmiddellijk bij deze vernieuwing betrokken zijn, omdat
zij als leek of als priester voor het geloofsonderricht op de scholen
staan, hebben in hun eigen vakbladen een verdere informatie gekregen
die de onduidelijkheid wegnam. Maar de ouders en alle anderen die
met belangstelling vragen wat er nu eigenlijk aan de hand is, tasten
nog in het duister.
Er waren kranten die schreven: „de katechismus is afgeschaft";
„schoolkatechismus wordt herzien"; „invoering van een nieuwe katechismus" enz. Het is mij tot nu toe nog een raadsel, hoe toch alleszins
deskundige journalisten kans hebben gezien om het hun verstrekte
persbericht met toelichting zo tegenstrijdig te interpreteren. Waren we
in Frankrijk dan wist ik onmiddellijk de oplossing voor deze verwarring. De Fransen gebruiken nl. het woord 'catéchisme' in twee betekenissen: én voor het boekje én voor het onderricht zelf. Zij zouden
hebben kunnen schrijven: de katechismus — het boekje — is afgeschaft, en tegelijk: invoering van een nieuwe katechismus = van een
vernieuwd geloofsonderricht! Maar in Nederland kennen wij dit verschillend gebruik van een en hetzelfde woord niet.
De katechismus is niet afgeschaft
Tot uw vreugde of teleurstelling kan ik alleen schrijven, wanneer ik
een juiste inlichting wil verschaffen: de katechismus is niet afgeschaft.
Ook niet de bestaande katechismus die dateert van 1948. Ze is wel
afgeschaft als handleiding op de scholen. De kinderen en jeugdigen
krijgen voortaan geloofsonderricht zonder katechismus. De bisschoppen hebben wel opdracht gegeven om in plaats van de huidige katechis
mus een nieuwe katechismus te maken. Deze is in voorbereiding en zal
hopelijk spoedig na het beëindigen van het tweede Vaticaans Concilie
kunnen verschijnen. Maar ook deze nieuwe katechismus is niet meer
bestemd voor de scholen, doch uitsluitend voor alle volwassenen.
Het is een groot goed, dat de bisschoppen niet gauw zullen prijs1 Streven - Jrg. XVIII. Deel I. oktober 1964
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geven, dat er in iedere Kerkprovincie een samenvatting van de gehele
Openbaring bestaat, waarnaar ieder zich kan normeren. Niet om daarmee de openheid af te grenzen, maar om bij alle openheid die leiding te
geven waar we geen van allen buiten kunnen.
Toch had ik hier ook boven kunnen zetten: de katechismus wordt
afgeschaft, en dan zou ik de waarheid niet tekort gedaan hebben.
Want ook al komt er een nieuwe katechismus voor de volwassenen, dit
boek zal in zulk een mate verschillen van het begrip 'katechismus' dat
we meedragen, dat men terecht kan zeggen dat het geen katechismus
meer is. De afkeer tegen de katechismus berust grotendeels op zijn te
eenzijdig verstandelijke vorm: vragen en antwoorden die formuleringen
geven waarin de moderne mens het leven niet meer ontdekken kan,
vele uitspraken die simplistisch aandoen omdat het moderne leven zich
niet op deze wijze onder noemers brengen laat. We zouden het zo
kunnen zeggen: het mensbeeld uit een achter ons liggende cultuurperiode heeft de huidige vorm van de katechismus voortgebracht. Het
evoluerend mensbeeld van onze moderne tijd heeft een andere katechismus nodig: waarin hij evoluerend mee kan denken, waarin open
blijft wat open kwesties zijn, waarin zijn verstandelijk leven ingebed is
in zijn affectief leven, waarin hem inzicht wordt verschaft in zijn eigen
groeiend geloofsleven, waarmee hij worstelt. Dit alles zal de nieuwe
katechismus waar moeten maken. Daarom werd er nu al meegedeeld:
„De schoolse vraag- en antwoordvorm zal komen te vervallen. Er zal
ruimte en tijd genomen worden om de levensvragen van de volwassen
gelovigen te verhelderen in Christus' licht".

Waarom de katechismus weg van de school?
Om nu duidelijk te maken waarom het verstandig is de katechismus
niet langer als handboek voor de scholen te laten fungeren, moet ik hier
verder ingaan op de vernieuwing van de schoolkatechese zoals die
vanaf september 1964 is ingezet.
Er gaapt een grote kloof tussen het gewone leven en het geloofsleven
van de volwassenen. Het is zeker waar dat velen de inhoud van de
Openbaring onvoldoende kennen, maar de Openbaring boeit hen niet
omdat zij haar ervaren als een tweede wereld naast hun gewone leven.
Er bestaat voor de moderne mens slechts één wereld, zijn eigen wereld
waar hij midden in staat. Van die wereld moet de Openbaring de heilsdimensie bloot leggen. Dit bereikt men niet door de Openbaring als een
tweede wereld ernaast te geven. De katechese heeft in het verleden de
Openbaring teveel gegeven als iets naast het gewone leven. De mensen
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van vroeger, levend vanuit een ander mensbeeld, konden daar blijkbaar
nog mee vooruit: twee levensgebieden naast elkaar. De scheiding tussen geloofsleven en dagelijks leven is er door ontstaan en wel in zulk
een mate dat de moderne mens zich niet meer aangesproken voelt door
een Openbaring die naast zijn gewone leven staat. Daarvan ligt de
schuld niet bij de Openbaring, maar bij een verkeerde verkondiging van
die nog altijd springlevende Openbaring.
De schoolkatechese moet een voorbereiding zijn op de katechese die
de kinderen en jeugdigen als volwassenen zullen ontvangen. Daarom
is er ook hier een radicale vernieuwing nodig. We gaan aan de kinderen en jeugdigen geen theoretisch inzicht meer bijbrengen van het
geheel van de Openbaring naast hun gewone leven, maar we gaan deze
kinderen begeleiden om te kunnen groeien in hun geloof en dit te verwerkelijken in de beleving van iedere dag. Hun geloofsonderricht blijft
geen loutere informatie meer, maar komt geheel te staan in functie van
hun geloofsopvoeding. Het wordt daarmee vanzelf ook ontdaan van
een zeker eenzijdig intellectualisme.
Het zal duidelijk zijn dat wij op grond daarvan weinig behoefte meer
voelen aan een katechismus in vraag en antwoord als handleiding. In
zijn bestaande structuur is hij samengesteld ter begeleiding van een
heel ander mensbeeld. Hij stamt uit een andere cultuurperiode. Hij is
eenzijdig verstandelijk in zijn opzet en zijn formuleringen zijn voor de
huidige jeugd eerder een last voor hun geloofsopvoeding dan een hulp.
Nieuwe programma's
Er zijn nu voor de scholen nieuwe programma's in de plaats getreden van de katechismus. Uitgebreide programma's: voor de zes klassen
van de lagere school beslaan ze 75 bladzijden. Daarin is gestreefd om
zowel de inhoud als de wijze van benaderen te laten beantwoorden
aan de levenssituatie waarin de kinderen zich bevinden. Echtheid wordt
erin als een allereerste vereiste beschouwd. Volledigheid heeft men niet
gezocht. Deze is nu immers niet meer nodig, daar er rekening mee
gehouden wordt dat op volwassen leeftijd een verdere en meer volledige inwijding in de geloofsgeheimen zal geschieden.
Om aan deze programma's voor allen die ze geven moeten de nodige
achtergrond te geven, heeft het Hoger Katechetisch Instituut te Nijmegen een basisbezinning gepubliceerd, die de naam „Grondlijnen voor
een vernieuwde schoolkatechese" ontving 1 ) . In grote trekken wordt
1) Uitgave H. K. I., Arksteestraat 1, Nijmegen. Prijs f 3,50.
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erin getekend wat in de laatste jaren op vele plaatsen aan katechetische
reflexie is gegroeid. Dit stuk is ontstaan uit de samenwerking van
katecheten, theologen en psychologen, en met een grote inbreng direct
uit de praktijk. Een dergelijke uitgave was nodig om de achtergrond
duidelijk te maken van de herziening. Deze heeft namelijk haar beslag
gekregen na een diepgaande bezinning op de plaats van het geloofsonderricht. Dit onderricht is in onze schoolsituatie teveel een eigen
bestaan gaan leiden, terwijl het als bijdrage tot een werkelijk godsdienstige opvoeding alleen goed kan functioneren in een algemene pastoraal voor kinderen en jeugdigen. Wanneer men de inhoud van dit
meer dan 100 bladzijden tellende stuk zou willen samenvatten, zou het
deze kunnen zijn: „katechese is doorlichting van de mens en zijn situatie vanuit Christus' mysterie". Deze katechetische gezichtshoek heeft
verregaande consequenties voor de inhoud van de katechese en niet
minder voor de wijze van geven.
Plaats van de ouders in deze vernieuwing
Nu de katechismus op school verdwenen is, zou men kunnen menen
dat daarmee ook een einde gekomen is aan de samenwerking tussen
school en gezin bij het geloofsonderricht. Vragen en antwoorden zijn
er immers niet meer te leren.
Het tegendeel is echter waar: de samenwerking tussen school en
gezin is juist een kernpunt in de nieuwe programma's. Op school wordt
het geloofsonderricht niet meer geïsoleerd gegeven, min of meer los van
de geloofsopvoeding, maar het is juist de geloofsopvoeding die geheel
en al de norm zal moeten worden van het geloofsonderricht, zoals wij
hierboven betoogd hebben.
De samenwerking tussen school en gezin krijgt hiermee ook een heel
andere inhoud. Dit geldt wel heel bijzonder voor de lagere school,
waar de ouders tot nu toe vooral, zo niet uitsluitend, deelnamen aan
het onderricht dat op school gegeven werd, door de kinderen thuis de
katechismus te laten leren. Dit onderricht vragen wij niet meer van de
ouders en er komt ook geen ander onderricht voor in de plaats. Want
wij zijn tot het inzicht gekomen dat de taak van de ouders bij de
geloofsopvoeding van hun kinderen veel belangrijker is en ook iets veel
wezenlijkers vraagt dan dit van-buiten-af meedoen met de school.
De ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Hun geloofsleven zal als regel het groeiende geloofsleven van hun kinderen bepalen. De school heeft tot taak hen daarbij te helpen, niet hen te vervangen. Maar dan is het ook de taak van de school om zo goed mogelijk
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aan te sluiten op het geloofsleven van het gezin. Anders zou zij een
conflictsituatie voor het kind kunnen oproepen. Bij de geloofsopvoeding
gaat in feite de grootste invloed uit van de ouders én door hun voorleven én door de vanzelfsprekende gebruiken in het gezin. In het gezin
ervaart het kind het eerst het bestaan van God, het bestaan van de
Kerk, in het geloofsleven van zijn ouders. Op deze ervaringen wil de
school nu inspelen. Hoe moeilijk het ook in de praktijk kan zijn, zij zal
moeten zoeken naar mogelijkheden om in feite te laten blijken, dat de
ouders de eerst-verantwoordelijken zijn en dus de leiding moeten hebben bij de geloofsopvoeding als geheel.
Daarvoor zal een echte samenwerking moeten groeien tussen school
en gezin: een dialoog tussen beiden, waar ieder luistert naar de ander,
maar waar ook ieder zijn eigen inbreng heeft. Deze samenwerking moet
nog op gang gebracht worden en het is zeker niet mogelijk om deze
binnen een jaar al tot haar hoogtepunt te voeren. Grote veranderingen
komen langzaam aan tot volle ontwikkeling.
Dit jaar proberen we die samenwerking voor de lagere school op
gang te brengen door het uitgeven van 18 folders. Drie per klas: een
bij het begin van het schooljaar, een na de Kerstvakantie en een na de
Paasvakantie. Via de school zullen deze folders de ouders bereiken.
Daarin wordt aan de ouders verteld niet op de eerste plaats welk
geloofsonderricht de kinderen op school ontvangen, maar welke geloofsopvoeding aan de kinderen gegeven wordt. Hoe de school probeert
rekening te houden met de ontwikkeling van hun groeiende kinderen
en vooral hoe zij denkt in te spelen op de geloofsopvoeding die de
ouders zelf geven. Wij willen samen eenzelfde geest, eenzelfde mentaliteit scheppen, wij willen samen opvoeden. Het gaat er met andere
woorden om, een sfeer te scheppen waarin voelbaar wordt, dat school
en gezin op elkaar zijn afgestemd.
In een aparte bladzijde op iedere folder, die tot titel heeft: „Onze
samenwerking met U'', geven wij suggesties voor die wederzijdse beïnvloeding.

Programma's voor het voortgezet onderwijs
Het is de bedoeling om wat ik hier uiteengezet heb voor de lagere
school, ook door te trekken voor alle soorten van voortgezet onderwijs.
Reeds verschenen is het nieuwe programma voor het V.H.M.O. In de
loop van het nu begonnen schooljaar zullen er nog andere volgen. Zo
zal geleidelijk aan heel het geloofsonderricht op de scholen worden
hernieuwd.
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Er zijn al zoveel vernieuwingen geweest; zal dit de laatste zijn?
Daarop kunnen wij zonder aarzeling antwoorden: heel zeker niet! Dat
kan ook niet, omdat we leven in een tijd die in een groei-stadium verkeert en voorlopig is niet te verwachten, dat die groei zal ophouden.
Al tastend en zoekend moeten wij de weg vinden naar een geloofsopvoeding die bij onze tijd past. We kunnen de klok niet terugzetten
en naar het oude terugkeren. De nu op gang gebrachte vernieuwing is
niet een meer of minder ver doorgevoerde „aanpassing" van het oude
aan het nieuwe: ze gaat veel dieper dan wat tot nu toe aan vernieuwing
gebeurde, omdat het geloofsonderricht anders zal gaan functioneren
binnen een pastoraal die er op gericht is de geloofsvisie en geloofsbeleving te begeleiden in de ene wereld waarin wij als mens en als christen
leven. Ook dat brengt nog onzekerheden mee, maar er begint toch meer
lijn te komen in wat nodig is. We kunnen de toekomst met vertrouwen
tegemoet zien, niet omdat de vernieuwing voltooid is, maar omdat er
een duidelijk zichtbare vooruitgang is geboekt.

De historische Jezus en
de kerygmatische Christus

j.-M. TISON S.J.

S

INDS een paar decenniën wordt de vakliteratuur over Jezus en de
Evangeliën in aanzienlijke mate bepaald door de stellingen van
Rudolf Bultmann en zijn school. De Evangeliën, aldus Bultmann, lichten ons niet objectief in over leven en leer van Jezus. Vooreerst al niet
omdat ze spreken van mirakelen, voorspellingen, verrijzenis en godheid,
termen die een daadwerkelijk ingrijpen van de goddelijke realiteit in de
natuur en de menselijke geschiedenis veronderstellen. Welnu deze taal
ressorteert onder de mythe, niet onder de historiografie, en informeert
ons bijgevolg niet over objectieve feiten. Het gaat er niet om, de mythen
uit het Evangelie uit te schakelen, maar men moet ze existentieel interpreteren, d.i. ze ondervragen naar hun visie op de menselijke existentie.
In dialoog met de evangelische mythen komt de mens tot de 'Selbstverstándnis', die hem van het oneigenlijke tot het eigenlijke, eschatologische existeren doet overgaan.

Bultmann: irrelevantie van de historische Jezus
Er is nog meer. Volgens Bultmann zijn de Evangeliën uitdrukking
van het kerygma, d.i. van de heilsboodschap die door de primitieve
Kerk werd verkondigd en die luidt: God verlost mij door het Kruis en
de Verrijzenis van Christus, m.a.w. God brengt me tot eigenlijk existeren door me de betekenis van het Kruis te laten realiseren als Gods
eeuwig oordeel over de menselijke situatie. Deze heilsboodschap van
de primitieve Kerk kan vanzelfsprekend niet op Jezus van Nazareth
teruggaan. Het Christendom is dus onstaan na Jezus' dood, op Pasen,
uit de specifieke ervaring van de leerlingen, dat God hen in Christus
verloste.
Die ervaring wordt voor ieder mens opnieuw actueel telkens als in
het kerygma, in de verkondiging van het Evangelie, de heilsboodschap
weerklinkt. De verkondiging is dus essentieel actuele aanspraak van
God, directe interpellatie die mijn overgave in geloof eist. Dit geloof
mag dus niet steunen op historisch controleerbare feiten!
Het heeft bijgevolg historisch nog theologisch veel zin om vragen te
stellen over Jezus van Nazareth. Historisch niet, omdat de Evangeliën
niet hoger opklimmen dan tot het geloofsgetuigenis van de eerste Kerk.
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Theologisch al evenmin, omdat ik mijn antwoord op Gods appèl niet
afhankelijk mag maken van objectief verifieerbare feiten; was dit wel
het geval, dan zou mijn geloof geen geloof meer zijn. Als historicus
-- niet als gelovige — kan ik eventueel enige profane kennis opdoen
omtrent de Jood die Jezus van Nazareth geweest is. Maar dit weten
blijft irrelevant t.o.v. mijn geloof. Tussen Jezus van Nazareth en de
Christus van mijn geloof is de discontinuïteit totaal 1 ) .
Een antwoord

Tot zover Bultmann. Bij de Duitse protestanten — en niet het minst
onder de leerlingen van Bultmann zelf — is in de laatste tien jaren een
heftig debat gevoerd over de relevantie van de historische Jezus. Van
katholieke zijde heeft men zich ernstig met het probleem ingelaten in
de mate dat men op oordeelkundige wijze gebruik is gaan maken van
de nieuwe literaire methodes, met name de Formgeschichte. Er verschenen talrijke detailstudies; in een meer synthetische richting werkten
ten onzent o.m. Mgr. Cerfaux en Dom Dupont. Dank zij een wijdvertakte voorbereidende arbeid kon P. Xavier Léon-Dufour in decemr
ber j.l. een groot werk publiceren onder de titel Les Evangiles et l'histoire de Jesus 2 ) . Het boek vertegenwoordigt de bijdrage van een
erkend katholiek exegeet tot de discussie over de historiciteit van de
Evangeliën. In het kort willen wij er hier de hoofdlijnen van schetsen,
en tegelijkertijd trachten we enig inzicht te verschaffen in de literaire
methodes die heden ten dage de studie van de Evangeliën bepalen.
De vraag luidt dus: bereiken wij in de vier Evangeliën naar waarheid
de persoon van Jezus en, zo ja, op welke wijze?
De klassieke argumentatie vanuit de literaire authenticiteit van de
Evangeliën (ze werden wel degelijk geredigeerd door de auteurs aan
wie ze traditioneel worden toegeschreven) en vanuit de betrouwbaarheid van hun berichtgeving, moet wezenlijk worden aangevuld door de
studie van de voorgeschiedenis van de Evangeliën, door een bezinning
op de evangelische traditie vanaf het jaar dertig tot het tijdstip van de
definitieve redactie. Onze evangeliën zijn immers het eindpunt van een
lange, vooral mondelinge, ontwikkeling binnen de geloofsgemeenschap
van de Kerk. Deze situatie bepaalt dan ook de methode, door P. LéonDufour in zijn boek gevolgd. Uitgaande van de 2e eeuw, tijdstip
1) Voor verdere studie vgl. het bevattelijk overzicht van G. Schreiner, De historische Jezus en de kerygmatische Christus, in Bijdragen 24 (1963) 241.278.
2) Ed. du Seuil, 1963. In een forumstuk (Streven, juli 1964, p. 997) hebben we dit
boek reeds even voorgesteld, maar het leek nuttig, er wat uitvoeriger op terug te
komen.
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waarop de Kerk in het rustig bezit verkeert van de Evangeliën, klimt
hij zo ver mogelijk terug tot de bron van de presynoptische traditie: zal
het de eerste gemeente geweest zijn — of Jezus zelf?
De Traditie in de tweede eeuw

De tweede eeuw is voor een goed begrip van de Evangeliën bijzonder
interessant. In deze periode voltrekt zich in het bewustzijn van de Kerk
de overgang van het Evangelie als woord van God dat van mond tot
mond wordt doorgegeven, naar de Evangeliën als geschreven documenten, de overgang van mondelinge Traditie naar Schriftuur.
Wanneer Papias tussen 100 en 110 zijn vijf boeken Verklaring van
's Heren woorden schrijft, tracht hij op de eerste plaats bewust de
draad van de traditie weer op te nemen, door op te klimmen van de
lering van de presbyteroi tot die van de discipelen, van de discipelen tot
de Apostelen en zodoende tot Jezus zelf. „Ik was van oordeel, aldus
Papias, dat de kennis uit de boeken me minder nuttig zou zijn dan de
boodschap van een levende stem''. De eerste Vaders waren nl. van
oordeel dat de gewijde boeken, eenmaal losgedacht van de traditie,
licht aanleiding geven tot misvattingen omtrent hun eigenlijke bestemming. Zo behandelt b.v. Tatianus de evangeliën als nauwkeurige
biografieën van Jezus, en consequent harmoniseert hij de vier evanr
geliën tot één doorlopende levensbeschrijving (het Diatesseron) . Vanzelfsprekend blijven daarbij vele punten in het verloop van Jezus' leven
onopgehelderd. Om te voldoen aan de nieuwsgierigheid van de gelovigen, worden de lacunes dan aangevuld door de apocriefe evangeliën.
Voor de Vaders daarentegen is het onderricht primair genormeerd
door de levende geloofstraditie en door het eensgezinde getuigenis van
de verschillende Kerken.
We zullen bijgevolg, met name in het laatste stadium van dit overzicht, steeds voor ogen dienen te houden dat we de Evangeliën het
beste benaderen en hun boodschap op de meest objectieve wijze interpreteren, wanneer we ons mede door de levende Traditie laten leiden,
waarvan de vier Evangeliën de bevoorrechte, doch tenslotte slechts
gefingeerde getuigen zijn.
Léon-Dufour schetst in grote trekken een algemeen authenticiteitsargument voor de Evangeliën vanuit de Joodse Umwelt, de archeologie
en de linguistiek. Typerend voor zijn methode is het relatief gering
belang dat aan dit soort bewijzen gehecht wordt: van doorslaggevend
belang is slechts de specifiek literaire argumentatie, zoals hij die vooral
in het derde stadium van zijn betoog ontwikkelt.
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Uit een vergelijking met de 'theologen' van het Nieuwe Testament

(Paulus, brieven van Johannes, brief aan de Hebreeën) blijkt dat deze
geschriften minder aandacht besteden aan de particuliere gebeurtenissen uit Jezus' leven; toch verwijzen ze steeds bewust naar de keerpunten van Jezus' heilsactiviteit (Menswording, Lijden, Kruisdood en
Verheerlijking ) en uitdrukkelijk beroepen ze zich op de ervaring en de
traditie van de ooggetuigen. Men kan deze scripta dus niet als getuigen
ten laste aanvoeren.
Redaktionsgeschichte
Het tweede deel van het werk is gewijd aan de eigen boodschap van
elk van de vier Evangeliën. Johannes schrijft zijn evangelie vanuit de
levende Kerk; zijn boodschap is een mededeling van objectieve feiten,
maar evenzeer een persoonlijk getuigenis dat het geloof van de Kerk in
I ezus-Christus, de Zoon van God, moet verdiepen en verinnigen. Hij
releveert de totale dimensie van de gebeurtenissen uit Jezus' leven. Het
wijnwonder van Kana b.v. is meer dan een eenmalige gebeurtenis, meer
dan een bewijs voor Jezus' zending; hoe paradoxaal het ook moge
lijken: in Johannes' visie is het meer dan een gebeurtenis, het wordt een
teken, het verwijst naar de onverhulde openbaring van Jezus in het
Uur, en is reeds geladen met christologische, ecclesiologische en sacramentele virtualiteiten. De gelovige ontmoet er m.a.w. de Heer die leeft
in de Kerk. Het geloofsgetuigenis van Johannes wordt zodoende opgenomen in het getuigenis van de H. Geest, die de gelovigen laat intreden
in de volle heerlijkheidsopenbaring van de Heer.
Matteiis schrijft het Evangelie van de vervulling: in het Rijk der
Hemelen, in het ware Israël, in Jezus en zijn Kerk bereikt het volk
Gods zijn voltooiing. De afzonderlijke gebeurtenissen worden ingeschakeld in de ontwikkeling van Gods heilsplan, waar ze de bekroning
van zijn: „dit gebeurde, opdat in vervulling zou gaan wat voorzegd was
door de profeet ....". Het Matteusevangelie is ook het kerkelijke evangelie bij uitnemendheid: men wordt de activiteit van de Kerk gewaar in
de redactie zelf van het evangelie, in stijl, compositie en theologische
oriëntatie. „Lus et récités dans la communauté, les récits ont fini par se
polir comme les galets de la mer et s'ajuster a des récitations de type
liturgique. A cóté du genre pittoresque oa Marc excelle, il y a place
pour le genre hiératique propre a Matthieu" 3 ) .
Van de vier Evangeliën staat Markus het dichtst bij het oorspronke3)

op. cit., p. 156.
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lijk kerygmatisch genre. Markus geeft het kerygma van de eerste Kerk
door, hij proclameert de Blijde Boodschap van Jezus, de Zoon van God,
en diens overwinning op de machten van het kwaad. Een bijzondere
levendigheid ontleent het aan de zgn. marciaanse trekken, die op het
getuigenis van Petrus teruggaan.
Gaf Johannes ons vooral het evangelie van de Geest, vertolkte
Matteiis het leven van een welbepaald kerkelijk milieu (de Joodschristelijke gemeente) en schreef Markus het evangelie van een Apos
tel, het Lukasevangelie is het werk van een auteur, van een schrijver
die van de eerste regels af opzet en methode van zijn werk klaar definieert (Lk. 1, 1- 4) . Lukas is allereerst een man van de traditie, hij
eerbiedigt zijn bronnen, zozeer dat hij er soms zijn gevoeligheid voor de
keurige Griekse wending voor prijsgeeft. Maar de traditionele gege
yens worden opgenomen in een theologie van de heilsgeschiedenis:
J ezus' leven is een opgang naar Offer, Verrijzenis en Hemelvaart, die
te Jeruzalem moeten geschieden. De wet van deze opgang is het
lukaanse 'dei', het 'moeten' als uitdrukking van Gods Verlossingsplan
door zijn Dienaar, Jezus-Christus.
Tot zover de Redaktionsgeschichte, die methode nl. welke, op literaire gronden, de originaliteit van de Evangelisten t.o.v. de traditionele
evangelische boodschap erkent en hun eigen theologische visie op het
heilsgebeuren definieert.
Gaandeweg kwamen we tot de bevinding dat de Evangeliën op de
eerste plaats getuigenissen zijn, d.w.z. ze verhalen historische gebeurtenissen en leggen tegelijk getuigenis af voor die gebeurtenissen. De
verhaalde feiten eisen nl. van de verkondiger zowel als van de toehoorder een levensinzet. De evangelische verkondiging stelde de toehoorder uit de eerste eeuw voor de beslissende vraag: wie is die Jezus
van Nazareth? Is hij werkelijk God, zoals de getuigen beweren? Ook
wij, die de Evangeliën lezen en aanhoren, worden voor de vraag
gesteld: „En gij, wie zegt gij dat ik ben"? (Mt. 16, 15) .
De eigenheid van de evangelische verhalen dwingt ons bijgevolg om
ons oordeel over hun historische waarde te nuanceren. Voor we daar
evenwel aan toe zijn, onderzoeken we de evolutie van de traditie vóór
ze door de evangelisten schriftelijk wordt vastgelegd, en vragen ons af
of de traditie de boodschap over Jezus niet wezenlijk vertekend heeft.
De studie van de presynoptische traditie — want we zullen ons tot de
synoptische evangeliën beperken — zal ons tenslotte de vraag doen
stellen: moeten we ons onderzoek noodgedwongen staken bij het
vroeg-christelijk milieu dat ons de evangelische traditie doorgaf, of
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kunnen we wellicht hoger opklimmen tot Jezus zelf. Zijn we in staat
de bron zelf van de traditie aan te boren?
Twee methodes komen in aanmerking voor ons onderzoek: de literaire analyse en de Formgeschichte.
Literaire analyse

De literaire analyse beperkt zich tot de voorhanden tekst, bepaalt
zorgvuldig inhoud en draagwijdte van de affirmaties en spoort de
bronnen op. Een moeilijk literair probleem in de studie van de eerste
drie Evangeliën is de synoptische kwestie. Léon-.Dufour bekent zich
niet tot de tweebronnen .theorie, evenmin tot de theorie van Vaganay,
die het bestaan van een Griekse proto-Mattelis postuleert, waarvan
Markus literair afhankelijk zou zijn. Veeleer neemt hij het bestaan aan
van een groot aantal geschreven documenten van beperkte omvang,
die hij presynoptische eenheden noemt. Deze eenheden waren, in het
presynoptisch stadium, door rechtstreekse literaire afhankelijkheid en
door andere lossere vormen van literair contact onderling verbonden.
In de huidige redactie van de Evangeliën kan men ze zonder al te veel
moeite identificeren en naar hun inhoud onder enkele grote hoofden
onderbrengen:
omraamde uitspraken: een mirakel, een controvers, een gebeuren uit
Jezus' leven wordt dienstbaar gemaakt aan en toegespitst op een uitspraak van Jezus (b.v. Mk. 2, 1 - 12; Mt. 22, 15 - 22; Mt. 19, 13 - 15) ;
wonderverhalen, volgens een vrij constant patroon opgebouwd en ontwikkeld (omstandigheden, wondergebeuren, indruk op de toeschouwers) ;
1 ezusverhalen, waarbij de gehele aandacht naar de persoon van Jezus
uitgaat (b.v. Mt. 15, 21 - 28) ;
summaria.
Formgeschichte

Door middel van bovenstaande classificatie wordt het eigen literair
genre van de evangelische verhalen evenwel nog onvoldoende bepaald.
Bronnen en inhoud zijn gedefinieerd; het onderzoek moet nu verder
uitwijzen hoe de pericopen sociologisch geconditioneerd werden, hoe
een levensmilieu ze uitwerkte en structureel vastlegde. Levensmilieu,
Sitz im Leben zijn termen ontleend aan de formgeschichtliche methode:
ze wijzen de bepaalde behoefte van de eerste Kerk aan, de specifieke
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activiteit van de gemeente die aan de verhalen hun karakteristieke
structuur (Form) verleende. De Formgeschichte bestudeert dus: 1) de
onderscheiden functies van de primitieve Kerk; 2) het ontstaan en de
ontwikkelingsgeschiedenis van de vormen van de mondelinge traditie
tot op het ogenblik waarop ze op schrift werden vastgelegd.
De eerste Kerk put haar levenskracht uit de ervaring van enkele
bevoorrechten, de ervaring van de verrezen Heer. Deze Kerk, aldus
hiërarchisch gestructureerd rond de getuigen van de Verrijzenis, krijgt
nu de opdracht om, in de kracht van de Geest, de unieke ervaring van
de levende aanwezigheid van de Heer in haar midden mede te delen.
In het object van deze evangelische verkondiging of kerygma zijn drie
essentiële componenten aanwezig:
1. de affirmatie van een gebeuren: een man, Jezus genaamd, is ter
dood gebracht maar heeft zich nadien levend kenbaar gemaakt;
2. de heilsbetekenis van dit gebeuren voor het volk;
3. het gebeurde deed zich voor overeenkomstig Gods eeuwig heilsplan,
betuigd in de Schriften.
Nu gaan in de primitieve Kerk allerlei factoren van sociologische
aard — menselijke zowel als uitgesproken religieuze — deze evangelische verkondiging beïnvloeden. De verhalen worden op onderscheiden
wijze gestructureerd en gekleurd al naargelang de sociologische milieus
waarin ze gestalte krijgen. Drie van deze Sitze im Leben komen voornamelijk in aanmerking:
1. het liturgisch milieu: eucharistische viering, gebeden onder leiding
van de Apostelen, doopceremoniën, liturgische acclamaties, handopleggingen, enz.
2. het catechetisch milieu: de geloofsbelijdenissen, de mettertijd steeds
talrijker verhalen over Jezus ter onderrichting van de gelovigen.
3. het missionair milieu: de Kerk richt haar verkondiging tot niet-gelovigen. Twee hoofdvormen in deze verkondiging:
a. de eigenlijke predikatie, die vooral van de wonderverhalen
gebruik maakt en er de theologische betekenis van in het licht
stelt;
b. de controverse met de Joden, waarin het Schriftuurargument
een voorname rol speelt.
De Formgeschichte erkent dus het bestaan van vaste literaire schablonen, erkent een proces van vereenvoudiging en systematisatie in de
traditie, een verdoezeling van het historisch eenmalige ten bate van de
algemeen geldige toepassing. Het is bijgevolg van belang de vaste
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wetmatigheid van dit proces te onderkennen, teneinde onder de sociologische beïnvloeding de kern van het historisch gebeuren, voorzover
mogelijk, in zijn oorspronkelijkheid terug te vinden.
In een eerste ontwikkelingsstadium van de evangelische traditie
werden de verhalen dus uitgebouwd als antwoord op concrete vragen
en behoeften in de gemeente. Men zou dienaangaande kunnen gewagen van een 'existentiële' voorstelling van de Boodschap. Na verloop
van tijd wordt deze presentatie verdrongen door een ander type van
verhalen, de verhalen over jezus, die in het catechetisch levensmilieu
worden gevormd. Ze willen aan een uitgesproken biografisch interesse
bij de gelovigen tegemoet komen: de verkondiging van Gods heilsdaad
in Jezus-Christus roept om concrete aanvulling vanuit Jezus' historische
existentie. Geloven in Jezus Christus betekent immers een zich hechten
aan zijn persoon; het evangelie wordt meer en meer de verkondiging
van een concreet, zij het theologisch geladen, bestaan (heilsbetekenis
van zijn dood) . Vooral in de verkondiging onder de heidenen groeit de
historische belangstelling: voor een heidens gehoor, dat aanvankelijk
van Jezus niets afweef, wordt de heilsboodschap in aanzienlijker mate
informatief, d.i. meer wezenlijk betrokken op gebeurtenissen uit het
leven van Jezus. In ditzelfde milieu neemt de belangstelling voor de
zware scripturaire argumentatie ook gaandeweg af; chronologische en
biografische preciseringen vinden daarentegen een dankbaar gehoor.
Het aardse leven van Jezus wordt ten slotte in een vierdelig schema
gevat: de voorbereiding op de zending, de verkondiging in Galilea,
de opgang naar Jerusalem, Dood en Verrijzenis te Jerusalem. Binnen
dit schema worden de evangelische pericopen, overigens zeer vrij, verdeeld.
We kunnen zelfs enigermate achterhalen, langs welke concrete weg
het materiaal zich gaandeweg heeft samengevoegd tot het de gestalte
van onze gestructureerde Evangeliën bereikte. Ten gebruike van de
verkondigers werden reeds zeer vroeg een aantal literaire eenheden tot
collecties gegroepeerd rond vaste centra van interesse ( met name in het
catechetisch milieu) . Mettertijd ontstaan ruimere structuren, reeds meer
of minder biografisch van tendens, zo b.v. de lijdensverhalen. In een
kort lijdensverhaal tracht men de ergerniswekkende gebeurtenissen uit
de Passie aannemelijk te maken door een beroep op de profetieën van
de Lijdende Dienaar (Is. 53) . Een langer lijdensverhaal appelleert
bovendien op de voorzeggingen door Jezus zelf uitgesproken. Het verhaal groeit tenslotte uit tot een eerste ontwerp van evangelie: samenzwering, verraad en Paasmaal gaan aan het lijdensverhaal vooraf,
zodat een ware lijdensgeschiedenis ontstaat.
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Wellicht gaan onze Evangeliën ten langen laatste terug op twee
uitgewerkte structuren:
1. het passieverhaal, door de voorzeggingen voorbereid;
2. de blijde boodschap van het Rijk Gods of het ministerie in Galilea.
Centrum van belangstelling is de vorming van de discipelen en de
stichting van de Kerk. De kern van deze boodschap omvat de bergrede, de zendingsrede en de parabels. Het geheel wordt later voorafgegaan door de begintriptiek (prediking van Johannes, Doopsel
en bekoringen) en aangevuld vanuit collecties wonderverhalen en
controversen.
De sectie van de broden (Mt. 14, 13 -16, 12 par.; Sitz im Leben in
de liturgie) vormt tenslotte de overgang tussen het ministerie in Galilea
en de gebeurtenissen van de Passieweek. „La tradition évangélique, en
organisant tous ces souvenirs, a fini par être une 'vie de Jesus'. Les
proportions paraissent modifiées par rapport a la predication initiale;
en réalité it n'y a qu'explicitation du mystère pascal" 4 ) .
Jezus van Nazareth, uitgangspunt van de Traditie
De vraag is nu of we nog hoger kunnen teruggaan dan het levensmilieu van de primitieve Kerk. De Duitse katholieke exegeet Heinrich
Schurmann heeft in een recente studie aangetoond dat we wel degelijk
toegang hebben tot de Sitz im Leben vóór Pasen, het milieu van de
aardse Jezus, omringd door de twaalf 5 ) . Uit zijn argumentatie brengen
we drie punten naar voren:
1. De getuigenissen over de Verrijzenis situeren het Paasgebeuren
nooit buiten de context van de heilsgeschiedenis. Jezus' Verrijzenis
vervult de Schriften en is tegelijk onderpand van de uitstorting van de
Geest in de Kerk. Dit betekent, historisch gezien, dat de leerlingen
reeds vóór Pasen hebben kunnen geloven in de toekomstige vervulling
van Gods definitieve heilsplan in Jezus. Tijdens zijn openbaar leven
eist Jezus inderdaad van zijn leerlingen dat ze hem onvoorwaardelijk
volgen, hij bindt ze aan zijn persoon en aan zijn woord. Het woord van
de aardse Jezus klinkt dermate imperatief, dat het uitgangspunt wordt
van de Jezustraditie. Veelal zijn zijn uitspraken niet onmiddellijk te
vatten, ze hebben wel eens betrekking op een vage, onzekere toekomst.
4) op. cit., p. 290.
5) Die vorósterlichen Anf enge der Logientradition. Versuch eines formgeschichtlichen Zugangs zum Leben Jesu in Der historische Jesus and der kerygmatische Christus. Beitrage zum Christus-verstándnis in Forschung and Verkundigung, hrsg. H. Ris-

tow and K. Matthiae, Berlin, 1960, pp. 342 - 370.
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Het opzienbarende is echter dat men juist die woorden onthoudt en
ongewijzigd doorgeeft op het gezag van hem die ze uitsprak. Reeds
tijdens het openbaar leven ontstaat bijgevolg een Jezustraditie, in de
betekenis van een traditie die op Jezus zelf teruggaat; er ontstaat een
groep tradenten, die hun bezieling vinden in de overgave aan de persoon en aan het woord van Jezus.
2. Het staat historisch vast dat de leerlingen tijdens het openbaar
leven door Jezus werden uitgezonden met de opdracht, de komst van
het Rijk Gods te verkondigen (Mt. 10; Lk. 9) . Tot de inhoud van deze
verkondiging hebben kennelijk behoord de eerste drie zaligheden, de
aankondiging van de Dag die al degenen zal overvallen die niet waken
en niet bereid zijn, de parabels over de verborgen schat, de kostbare
parel en de groei van het Godsrijk. Naar alle waarschijnlijkheid moet
men eveneens de wonderverhalen en een aantal Jezusverhalen tot deze
verkondiging vóór Pasen terugvoeren (in deze verhalen is juist de
christologische interesse overwegend) . De zending van de leerlingen is
de Jezustraditie 'in accu'.
3. De tradentengroep rond Jezus leidde een gemeenschappelijk
leven, dat afstak tegen het omgevend palestijns milieu. De geest van
de levensregel was er een van radicale verzaking, getemperd door
kinderlijke overgave aan de Vader.
Kortom, de evangelische traditie die haar uitdrukking heeft gevonden
in de synoptici, wortelt niet alleen in het Paasgeloof van de jonge
Kerk: ze staat in intrinsieke relatie tot degene die aan haar oorsprong
staat, Jezus van Nazareth. De traditie reikt verder dan het kerygma.
Juist een nauwgezette toepassing van de formgeschichtliche methode
maakte het mogelijk door te stoten tot de primtieve Sitz im Leben van
de aardse Jezus, en aldus de continuïteit te aanvaarden tussen de
apostolische gemeenschap en de leerlingengroep voor Pasen. De vier
Evangeliën verdienen bijgevolg, globaal genomen, het vertrouwen van
de historicus.
Een leven van Jezus?
Globaal genomen. Want ons onderzoek was vooralsnog literairkritisch, d.i. we gingen de eigen aard van de Evangeliën na (hun
literair genre) en toetsten ze op hun intrinsieke waarde. Vóór we het
wagen de hoofdlijnen van Jezus' historisch bestaan te schetsen, moeten
we de evangeliën onderwerpen aan de historische kritiek, onderzoeken
of hun affirmaties ook stroken met de werkelijkheid van de gebeurtenissen, nagaan of de documenten t.o.v. de objectieve feiten geloofwaardig
zijn.
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Op de Evangeliën toegepast, werkt de historische kritiek hoofdzakelijk
met twee criteria:
1. Uit de vergelijking van een pericope met de gegevens over de
primitieve Kerk die ons zeker bekend zijn, besluit men tot de historiciteit van affirmaties die tegen deze gegevens ingaan. „Chaque fois qu'on
trouve attribuée a Jesus ou recommandée par lui une attitude contraire
a celle qu'a eue la plus ancienne Eglise, il y a lieu de penser qu'on est
en présence d'une donnée historique" 6 ) . Wanneer b.v. in de zendingsrede Jezus aan de Apostelen verbiedt om tot de heidenen of de Samaritanen te gaan, dan kan men dit logion rustig voor authentiek houden
omdat het ingaat tegen het universeel zendingsbewustzijn van de oudste
Kerk.
2. Dit betekent nog niet dat elke affirmatie in de Evangeliën die in
het kader van de eerste Kerk past, eo ipso verdacht moet voorkomen.
Hier is het tweede principe van toepassing: elke affirmatie is historisch
betrouwbaar die, en in de mate dat ze zich laat harmoniëren met het
geheel van de evangelische boodschap. Jezus citeert b.v. Zacharias bij
gelegenheid van het Laatste Avondmaal: „Ik zal de herder slaan, en
de lammeren zullen worden uiteengeslagen". Op het eerste gezicht verdenkt men de primitieve Kerk, die het Schriftbewijs graag hanteert, dit
woord in Jezus' mond te hebben gelegd. Bij nader toezien blijkt evenwel
dat de Zachariastekst in de lijn ligt van andere logia waarin Jezus zich,
tegenover de kleine kudde van de leerlingen, de Herder noemt. Er is
bijgevolg geen voldoende reden om het citaat als inauthentisch te bestempelen.
Door middel van deze en analoge criteria onderzoekt Léon-Dufour
een groot aantal evangelische logia en verhalen, en tracht op genuanr
ceerde wijze aan te tonen in hoeverre men ze kan terugvoeren tot histo
rische uitspraken en gebeurtenissen. Het kritisch onderzoek blijkt tenslotte voldoende vruchtbaar te zijn om, in grote lijnen, de ontwikkeling
van Jezus' openbaar leven te schetsen.
De historicus beperkt zijn onderzoek uiteraard niet tot het kritisch
vaststellen van feiten. Hem interesseert per slot van rekening de historische figuur van Jezus, de originaliteit van zijn persoon, de betekenis
van zijn zending en boodschap. Daarom, gebruik makend van kritisch
beproefd materiaal, ontwerpt de auteur in een synthetische uiteenzetting
van ruim 75 bladzijden een beeld van Jezus' persoon en zending: Jezus'
betekenis in het tot stand komen van het Rijk (eschatologie), zijn rol
in de openbaring van de Vader (theologie) en zijn verhouding tot het
6 ) M. Goguel, Jesus, p. 150 (geciteerd in Leon-Dufour, o.c., p. 323) .
2
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Godsvolk van de eindtijd (ecclesiologie). Léon-Dufour is van oordeel
dat zijn synthese voldoende voortbouwt op historisch verantwoorde gegevens, maar is er zich tegelijk van bewust dat hij op twee fundamentele
punten t.o.v. van talrijke critici een afwijkende positie inneemt.
Daar is vooreerst het probleem van de ontwikkeling in Jezus' bewustzijn. Deze stelling vindt, in gemitigeerde vorm, ook aanhangers onder
katholieke auteurs. Tot vóór het open verzet van de Joden zou Jezus
niet hebben gedacht aan het Kruis. Jezus zou zich niet van de aanvang
af bewust zijn geweest van zijn opdracht als Lijdende Dienaar van
Yahweh. In feite, aldus Léon-Dufour, is het, historisch gezien, een uiterst precaire onderneming om aan de twee hoofdperiodes van Jezus'
openbaar leven twee onderscheiden stadia in Jezus' zelfbewustzijn te
laten beantwoorden. „L'historien doit donc être plus modeste dans ses
ambitions et renoncer a tracer une évolution dans la conscience de

Jesus" 7 ) .
Een ander gecontroverteerd punt betreft Jezus' messiaans bewustzijn, en de wijze waarop dit bewustzijn langs historische weg kan wor
den gekend. Enerzijds volstaat het niet meer exclusief uit te gaan van
Jezus' verklaringen, van de „titels" die hij zich toeeigende, om tot zijn
messiaans bewustzijn te besluiten; inderdaad heeft het Paasgeloof vaak
in aanzienlijke mate bijgedragen tot de uitbouw van deze titulatuur.
Maar het heeft al evenmin zin om vanuit een hyperkritische houding
elke 'objectieve' kennis over Jezus, elke kennis die buiten een existentiële inzet om tot stand zou komen, als waardeloos te bestempelen.
Men zal er goed aan doen Jezus' Boodschap en Jezus' optreden samen
te onderzoeken: het historisch Jezusbeeld moet de bekroning zijn, niet
zonder meer van een aantal titels, maar van een messiaanse activiteit,
geïnterpreteerd in het licht van Jezus' aanspraken.

Jezus en het geloof van de eerste Kerk
De zojuist besproken divergenties tussen de critici doen een vraag
rijzen. Indien de resultaten van het historisch onderzoek kritisch vaststaan — zoals toch betoogd werd — hoe verklaart men dan dat niet
alle critici, dat slechts een naar verhouding gering aantal onder hen
bovenvermelde synthese over Jezus van Nazareth onvoorwaardelijk
aanvaarden? Dat over detailpunten uiteenlopende meningen worden
voorgestaan hoeft ons voorzeker niet te verwonderen; maar de omstreden kwesties liggen kennelijk op een dieper niveau. Van onnauw7 ) Léon-Dufour, o. c., p. 373.
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keurigheid in het aanwenden van de methode is veelal geen sprake,
ook niet van een gemis aan eerlijkheid; in de meeste gevallen komt de
hyperkritische houding niet zozeer voort uit een aprioristisch agnosticisme als juist uit een religieuze overtuiging!
Het antwoord op de gestelde moeilijkheid is lang niet eenvoudig.
De oplossing die we voorleggen heeft als uitgangspunt een opvatting
van de geschiedenis zoals die b.v. gehuldigd wordt door R. Aron 8 ) en
H.-L. Marrou 9 ) . Te oordelen naar de eerste reacties op het boek van
Léon-Dufour, draagt deze opvatting lang niet de instemming weg van
alle periti, met name niet van een aantal katholieke exegeten.
Levert het historisch onderzoek uiteraard -- zo kan men zich afvragen — objectieve resultaten op die tot een algemeen aanvaarde synthese leiden? De historische wetenschap moet wellicht verzaken aan
het ideaal van absolute objectiviteit dat eens door het historisch positivisme werd gehuldigd. Ze komt tot een vaste kennis van het menselijk
verleden, haar conclusies dienaangaande zijn betrouwbaar, maar blijven
niettemin beperkt t.o.v. de uiterst complexe werkelijkheid. De gebeurtenissen, situaties en personen uit het verleden geven bijgevolg hun intelligibiliteit niet totaal prijs aan de historicus. Het gekende feit uit het
verleden heeft weliswaar een consistentie, het biedt weerstand aan de
ontledende kritiek, maar zijn volle betekenis draagt het niet in zich.
In zijn historische synthese, in zijn verklarend oproepen van het verleden wordt de historicus mede bepaald door persoonlijke factoren, die
hij noodzakelijk in zijn onderzoek inschakelt. Elk leven van Jezus wordt
derhalve gekleurd volgens de inzet — geloof of ongeloof — die aan het
kritisch onderzoek voorafgaat. Een gebeurtenis uit Jezus' leven doet
zich, op zichzelf beschouwd en onafhankelijk van de geloofsinzet, wel
niet voor als iets onbevattelijks, maar dan toch als een vraag gesteld
aan de onderzoeker. „Au cours de sa recherche scientifique, .... l'historien se trouve mis lui-même en question par celui qu'il interroge, et
cela parce que ce Jésus qu'il asteint s'af f irme comme la raison ultime du

déroulement de l'histoire — et donc de sa propre histoire. Ce qui implique que l'on ne peut jamais, en cette recherche, isoler radicalement l'un
de l'autre l'historien qui se vent 'objectif' et l'homme qui accepte ou
refuse l'adhésion personnelle, et donc en un certain sens 'subjective',
sollicitée de tous ceux qui approchent la personne de Jesus'' 1°).
Wordt de historicus dan gedwongen om de resultaten van zijn
8) Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai sur les limites de l'objectivité
historique, Paris, 1938.
9) De la connaissance historique, Paris, 1960.
10) o.c., p. 479.
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onderzoek in een geloofsdaad te overstijgen? Kan de historicus eerst
dan een antwoord geven op de vraag waarvoor de persoon van Jezus
hem stelt, wanneer hij zijn kritisch onderzoek prijsgeeft en zijn geloof
betuigt? Of kan hij vooraf nog als historicus een stap zetten die hem
bevrijdt uit de zuivere subjectiviteit van zijn geloofsovertuiging? „N'y
a-t-il pas 'autre chose' a faire intervenir ef f ectivement, mais quelque
chose d'objectif, qui tombe encore sous le sens de la critique, un milieu,
un moyen terme a la fois objectif et subjectif oiï l'historien puisse trouver le repos? Cette réalité, nous rayons déjà rencontrée, mais comme de
biais; il faut maintenant lui laisser prendre sa place" 11 ) . Het geloofsbewustzijn van de jonge Kerk, dat de gebeurtenissen vóór Pasen in een
heilsperspectief interpreteert, dit subjectief geloofsbewustzijn kan te
gelijk voorwerp worden van het historisch onderzoek, voorwerp van
objectieve kennis.
We hebben dit geloofsbewustzijn reeds eerder aangetroffen, als
kerkelijke traditie van de tweede eeuw, intrinsiek op de Evangeliën
betrokken; we ontdekten het als sociologisch milieu van de eerste eeuw
dat de authentieke evangelische traditie droeg, beïnvloedde, maar bewaarde. Tot nog toe hebben we de geloofstraditie 'bevroren', er het
historisch kernmoment methodisch uit geïsoleerd. Willen we evenwel
tot een juiste kennis van de persoon van Jezus komen, dan dienen we
dit kernmoment terug te plaatsen in het verhelderend licht van de
geloofstraditie. Want tussen de historische existentie van Jezus en het in
geloof aanvaarde kerygma van de eerste Kerk bestaat een wederzijdse
betrokkenheid, de band tussen het evenement en zijn heilshistorische
betekenis, tussen de gestelde vraag en het verlichtend antwoord. De
historicus plaatst zich dus bewust in het geloofsperspectief van de
eerste christenen die Jezus belijden als de Christus en de Heer, teneinde
een historisch beter verantwoord totaal beeld van Jezus te verkrijgen.
Men kan zich afvragen waarom nu bepaald de geloofskennis van de
eerste Kerk een meer exhaustieve kennis van Jezus verleent: de betekenis van Jezus' optreden en boodschap voor de mensheid zal toch eerst
dan ten volle blijken, wanneer op het einde der tijden de geschiedenis
in hem haar voltooiing vindt! Tussen de jaren 100 en 150 wordt de
canon van de geïnspireerde geschriften afgesloten; Gods mededeling
aan de mensen in Christus bereikt er een zekere voltooiing die wel
enige analogie vertoont met Gods eindopenbaring op de laatste dag.
Het in bovenvermelde zin voltooide Jezusbeeld van de Evangeliën is
precies de uitdrukking van het geloof van de jonge Kerk. Een studie
11) X. Léon-Dufour, Jesus-Christ et l'Histoirien, in Le Christ envoyé de Dieu.
Bulletin du Comité des Etudes de la Compagnie de St Sulpice, 1961, p. 353.
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van het christelijk geloofsbewustzijn van de jonge Kerk sluit bijgevolg
een historisch onderzoek over Jezus van Nazareth zinvol af.
Onder de evangelisten brengt vooral Johannes de geestelijke Jezus-.
ervaring, de nieuwe dimensie in de kennis van Jezus tot uitdrukking.
Bij hem ve rn emen we niet alleen het kerygma (Mk. ), kijken we niet
zonder meer tegen het mysterie van Gods heilsplan aan (Mt., Lk,) ; we
worden vitaal bij het heilsmysterie betrokken, doordat de gebeurtenissen een universele, typische betekenis krijgen en aan de gebeurtenissen
het oordeel over ieder mens wordt voltrokken. In de ontmoeting met
Jezus heeft de ontmoeting plaats met het Woord Gods, in de Zoon
heeft de gelovige toegang tot de Vader. De uiteindelijke visie op de
heilsgeschiedenis openbaart zich eerst dan aan de historicus, wanneer
hij, als historicus, in het geloof van de eerste Kerk treedt.
Het heeft daarom niet langer zin om het alternatief te stellen: Jezus
van Nazareth of de Christus van het geloof. „Le Kérygme apostolique,
accepté dans la foi, appelle l'événement prépascal dopt il émane, et,
a son tour, l'événement reconnu mène au Kérygme qui seul lui donne
sa pleine signification. L'objet propre de la connaissance historique de
l'exégète c'est exactement la relation qui s'établit entre Kérygme et
événement'' 12 ) .
Tenslotte is er voor de historicus slechts één werkterrein waar hij
zijn onderzoek naar de aardse Jezus kan instellen, het geloof nl. van de
eerste Kerk. Zoals er slechts één gebeurtenis is waar dit geloof als naar
zijn objectieve bestaansgrond naar verwijst: Jezus' historisch bestaan.
De eenmalige gebeurtenis maakt dat ons geloof niet vervliegt tot een
gnose; het geloofsbewustzijn schenkt aan het heilsgebeuren zijn totale
intelligibiliteit.
12) Léon-Dufour, Les Evangiles, p. 489.

Het zwijgen van Ingmar Bergman
J. BLIRVENICH S.J.

T

OEN ik in juli 1963 de studio van Rásunda verliet, waar ik
Tystnaden (Het Zwijgen) , het derde stuk van Ingmar Bergmans
trilogie had gezien, had ik er helemaal geen vermoeden van dat deze
film over de hele wereld zo'n opspraak zou verwekken. Bergman zei me
dat hij zich met dit werk bevrijd had van een nachtmerrie, zich gezuiverd van een niet helemaal eerlijk romantisme, en dat hij zich verder
niet meer bekommerde noch om een bepaalde kritiek, noch om zijn
kansen op succes. En ik geloof dat hij oprecht was. Nattvardsgasterna
( Avondmaalsgasten) was ook al niet zo geestdriftig ontvangen en
werken als Gycklarnas Afton ( Nacht van een clown) en Ansiktet ( Het
Gelaat) hadden vroeger al bewezen dat de sombere problemen welke
deze kineast opwerpt en de wanhopige hardnekkigheid waarmee hij ze
tracht te doorgronden, niet veel waardering vonden bij het grote publiek.
De heftige discussies die rond Tystnaden ontstaan zijn, maken het
moeilijk nog onbevangen over deze film te schrijven. Les jeux sont faits.
Voor- en tegenstanders hebben zich in hun opinie verschanst, soms
zelfs zonder de film gezien te hebben 1 ) . De enen noemen hem gewoon
'immoreel'; anderen voelen zich daartegenover dan geroepen, 'de kunst'
te verdedigen tegen het 'obscurantisme'. Maar de film zelf ziet men
niet anders meer dan door de vervormende lens van de discussies. De
aandacht is zo sterk op enkele uit het verband gerukte scènes getrokken, dat men de totaliteit van het werk uit het oog verliest.
Daarmee wordt opnieuw de vraag gesteld waar we voorlopig geen
antwoord op zien: in welke mate is de film, die gezien de hoge kosten
van vervaardiging niet kan bestaan zonder dat hij een massa mensen
bereikt, een adequaat middel van vrije artistieke schepping? Daar ligt
zowel het probleem van de verantwoordelijkheid van de kunstenaar,
die zich in zijn werk wil bevrijden en daarvoor een vrije expressie nodig
heeft, als dat van de censuur. De censuur mag de ware kunst niet in de
weg staan, de domheid niet in bescherming nemen, de vooruitgang niet
tegenhouden. Maar hoeveel gezonde, edele of nuttige uitingen van de
menselijke geest worden niet of verkeerd begrepen door een massapubliek dat er helemaal niet op voorbereid en er bijgevolg soms uiterst
1 ) Bij een perspolemiek in een bepaald land bleek dat meer dan 80% van de
brieven-aan-de-redactie die zich tegen de film keerden, van mensen kwamen die de
film niet gezien hadden en niet eens wilden zien.
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kwetsbaar voor is. Alleen individualistische anarchisten of halfzachte
playboys zullen ontkennen dat bevrijding en groei in de menselijke
gemeenschap slechts mogelijk zijn in geleidelijkheid en dank zij een
verstandige protectie. De werkelijkheid is echter, dat afgezien van
enkele lofwaardige pogingen, vaak in kleine cenakeltjes, slechts heel
weinige instanties in de wereld van de film iets anders doen dan het
grote publiek in de beate euforie te houden van de pseudo-religieuze,
pseudo-erotische of pseudo-violente sensatie. Voor een kunstenaar
moet het al even pijnlijk zijn, zijn werk vertekend te zien door het
winstbejag van de sensatiesjacheraars als het te zien veroordelen door
de engelen van geest. Het is toch niet zo lang geleden dat een monumentaal werk als La Dolce Vita -- een wrede en op superieure wijze
gevizualizeerde aanklacht van de menselijke leegte van de genieters —
aan miljoenen mensen, die mits een eerlijke voorlichting wel degelijk in
staat waren geweest de bedoelingen van de auteur te verstaan, 'verkocht' werd met het verlokkelijk vooruitzicht van een striptease en een
badscène. Hoeveel verdelers en exploitanten zijn er geweest die deze
trucjes niet gebruikt hebben in hun reclame? En hoeveel critici die zich
daar openlijk tegen verzet hebben, zoals ze zich toch ook verzetten
tegen de inderdaad al even bedenkelijke knipwoede van de censoren of
de al te gemakkelijke fatsoenskritiek van de goegemeente? Nee, willen
we de wereld van de film gezond maken en het publiek voldoende
opvoeden, dan is er nog een lange weg af te leggen.
Een werk als Tystnaden heeft te lijden van dezelfde misverstanden.
Het kan niet anders bestaan dan dank zij een groot publiek. Dat publiek
is er niet rijp voor. De vraag is dan: is de film, in de huidige situatie,
het adequate artistieke middel om problemen als die van deze film te
behandelen? De kwestie zou heel anders liggen als er financieringsmiddelen waren die er borg voor stonden dat de film normaal slechts
een intelligent en ontwikkeld publiek hoefde te bereiken. Dat is voorlopig een utopie. Maar wie genoeg van de mens én van de film houdt,
kan met zo'n gedachte wel eens spelen.
Op de vraag naar de plaats van Tystnaden in zijn trilogie heeft
Bergman aan enkele vrienden eens geantwoord: „In Sásom i en Spegel
( Als in een spiegel) was er zekerheid; in Nattvardsgásterna was er een
glimp van licht; Tystnaden is een negatieve kopie" 2 ) . Een kopie waarvan? In de samenhang van de hele trilogie is het antwoord duidelijk:
van God en van de liefde, die samen zin geven aan het leven.
2 ) Geciteerd in L 136, En Dagbok med Ingmar Bergman, waarin Vilgot Sjoman,
Bergmans assistent, vertelt hoe Nattvardsgasterna ontstaan is en gedraaid werd.
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Sjoman vertelt hoe het concept voor Tystnaden vorm kreeg tijdens
de opname van Nattvardsgasterna. Toen hem, in een gesprek op het
kerkhof van Rdttvik, gevraagd werd hoe het nieuwe concept zou passen in de trilogie, antwoordde Bergman: „Dat is toch duidelijk. In Sásom
i en Spegel overheerst de vraag naar de verhouding God - liefde.
Nattvardsgasterna onderwerpt deze vraag aan een nieuw kritisch
onderzoek, dat uitloopt op een gebed tot een niet genoemde God, een
God boven alle formules, de God van de levende godsdienst, die vertegenwoordigd wordt door Frbvik Algot, de vrome koster. Tystnaden,
het derde deel van de trilogie, zal nog meer gedepouilleerd zijn; daar
stel ik een wereld voor zonder God, een wereld waar niets anders meer
te zien is dan de hand — de gemeenschap van mensen. En muziek.
In de taal van Timoka, de onbekende stad waar de film speelt, wordt
de hand 'kasi' genoemd en 'Bach' is natuurlijk Bach" 3 ). (Kasi en Bach
zijn de twee 'zeer belangrijke' woorden die de stervende Ester meedeelt
aan het kind; in de definitieve versie zal er nog het woordje hadjek
= ziel, bij komen, het laatste woord van de trilogie) . En Bergman
besloot: „Om het helemaal duidelijk te stellen: Anna is het lichaam,
Ester de ziel". En met een glimlach voegde hij er nog fluisterend aan
toe: „Tystnaden, het tumult dat opstaat tussen het lichaam en de ziel
als God weg is" 4).
Het verhaal van de film is simpel. Een trein op weg naar Zweden
stopt in Timoka, een vreemde stad, waar de mensen in een stikkende
hitte leven onder de angst voor een totale oorlog die reeds dreigend
door de straten waart. Twee vrouwen en een jongetje van een jaar of
negen bevinden zich in de trein. Ze weten niets van de stad waar ze
aankomen, ze verstaan niets van de taal die er wordt gesproken. Een
van de vrouwen, Ester (Ingrid Thulin) , is ziek en kan niet verder.
Samen met haar jongere zuster Anna (Gunnel Lindblom) en het jongetje Johan (Jórgen Lindstrom), Anna's zoontje, neemt zij haar intrek in
een hotel met grote, banale kamers, met lange, labyrinthische gangen.
De enige gasten in het hotel zijn blijkbaar zeven dwergen op tournee
(de Spaanse Eduardini) ; de enige hotelknecht is een schrale oude man
(Haan Jahnberg) , wiens toewijding vol onuitsprekelijk zacht begrip is.
In dit enerverend klimaat, in deze totale verlatenheid van de onbekende anonimiteit, waarin geen menselijke aanwezigheid is dan die van
de protagonisten, gaat zich het drama afspelen van drie existenties die
in elkaar grijpen, verwoed van elkaar trachten los te komen of koorts3) ibi d.
4) Bergman heeft eerst aan de titel 'Guds Tystnaden', Gods Zwijgen, gedacht.
„Maar dat is een onmogelijke titel voor een film", zei hij me.
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achtig zoeken elkaar iets méér mee te delen dan hun eigen, vaak afschuwelijke morele verwording.
Ester, die zich voelt sterven, klampt zich vast aan haar zuster; als ze
door haar verlaten wordt, aan het kind; maar ook aan de vergetelheid
in de drank of aan het genot van haar eigen dorre lichaam. Anna haakt
naar vrijheid en ongebondenheid; haar enige zekerheid is de begeerte
van haar prachtig lichaam die steeds luider roept, zij is verdeeld tussen
haar tederheid voor en haar afkeer van haar jongetje; aan de greep van
haar zuster tracht zij te ontsnappen in een goedkoop avontuurtje zonder
uitkomst. Het kind tussen deze vrouwen is aan zichzelf overgelaten;
nieuwsgierig en verschrikt tegelijk, gaat het op ontdekkingstocht in de
vreemde wereld van het hotel; het tracht binnen te dringen in de
fascinerende en tegelijk weerzinwekkende wereld van zijn tante.
Instinctief voelt het aan dat deze vrouw aan het sterven is, welke
behoefte zij heeft aan tederheid en hoe zij haar povere, mysterieuze
ervaring mee wil delen. Om beurten wordt het aangetrokken door de
warmte van zijn moeder of er onberedeneerd door afgestoten. Om
beurten agressief en gedwee, wordt het geboeid door de dwergen waarmee het zich gelijk weet in gestalte maar die zo van hem verschillen
in de ambigue spelen waar ze hem even in betrekken.
Als het conflict tussen de twee zusters uitgewoed is en de dreigende
dood deze twee mensen ten slotte uit elkaar scheurt, blijft Ester alleen
achter in de onbekende stad, verzorgd door de medelijdende oude
knecht, verteerd door het verlangen om van de vreemde taal ten minste
die woorden te verstaan die in het zicht van de dood een eerste, broze
zege over de eenzaamheid kunnen zijn. Anna keert met haar kind terug
naar huis: haar heftige vlucht uit de leegheid van haar sentimentele
ervaring is ook een sprong in de zekerheid. Aan de bevrijding uit zichzelf, aan het begrip voor wat er met haar gebeurd is, is ze nog niet toe.
Maar onder de tegelijk vragende en verwijtende blik van haar zoontje
maakt ze een eerste gebaar van zuivering. Als het onweer eindelijk
losgebarsten is, opent zij het raampje van de trein en ze laat de regen
over haar gelaat stromen. En het laatste beeld van de film: de kleine
Johan buigt zich over de 'heel belangrijke' brief die tante Ester voor
hem neergekrabbeld heeft in de onbekende taal en heel aandachtig
spelt hij er de woorden van die hij al begrijpt: kasi en Bach, en een dat
hij nog niet verstaat: hadjek, ziel.
Toen we de film voor het eerst zagen, hadden we de indruk: dit is,
in zijn wrede intensiteit, de schreeuw van een kunstenaar die in zijn
visie van de wereld zich voortdurend de geheime bronnen van de tederheid ziet ontgaan. „Ja, dat is het'', zei Bergman. We vroegen hem
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waarom hij in de slotscène de meer expliciete dialoog had geschrapt
die het oorspronkelijke script besloot (Johan gaf de brief van Ester aan
zijn moeder, die er niets van begreep, en zei haar: „Ik versta er in ieder
geval twee woorden van" — Anna: „Zo?" — Johan: „Het ene is
Bach en dat betekent Bach, begrijp je. Of wat dacht je? ... Het tweede
is kasi en dat betekent hand. Dat weet ik. Ik herinner me dat tante
Ester me dat uitgelegd heeft") . Bergman antwoordde prompt: „Dit zou
té expliciet geweest zijn. Men mag de toeschouwer niet forceren. Hij
moet de beslissende scène tussen Ester en Johan onthouden hebben,
waarin zij hem deze woorden uitlegt; een ogenblik eerder heeft de
hotelknecht gezegd hoe belangrijk deze woorden voor haar waren".
Door het kind het woord hadjek te laten fluisteren is de kineast echter
tegelijk veel explicieter geworden, maar ook veel discreter. Maar misschien eist hij van de toeschouwer te veel.
Steeds merkt men bij Bergman dezelfde obsessie: een ietwat ziekelijke angst om zich te ver te wagen, om dingen te affirmeren waar hij
nog niet helemaal zeker van is of waar hij nog geen woorden voor
heeft, de angst ook om door het gebruik van te gemakkelijke, versleten
formules de dingen meer te versluieren dan te openbaren. Het is deze
obsesssie die vorm en inhoud van zijn trilogie bepaald heeft.
Deze heeft in zijn geest gestalte gekregen naargelang de afzonderlijke films een na een tot stand kwamen. Nattvardsgasterna sluit direct
aan bij Sásom i en Spegel; Tystnaden bij Nattvardsgasterna. Toen hij
bijna klaar was met Als in een spiegel, gaf Bergman er zich rekenschap
van dat deze film nog te romantisch was, dat er nog te veel sentimentele situaties en beweringen in voorkwamen zoals b.v. deze: „God is
liefde en de liefde is een realiteit in de wereld van de mensen". Was
dit geen te gemakkelijke woordspeling die de conflicten toedekte in
plaats van ze te verklaren? De oplossing die in de film in het vooruitzicht werd gesteld, was nog te veel geënt op de krankzinnigheid van
het meisje Karin, waarin haar lichaam en geest uiteengescheurd werden. Bergman was er zich van bewust dat hij dit verschrikkelijke drama
niet diep genoeg had gepeild, de interioriteit ervan niet voldoende waar
gemaakt. De sacrale woorden over God en de liefde had hij heel
oprecht gebruikt, maar hij had er de totale zin niet van begrepen. Hij
stond er met respect tegenover en met een echt verlangen om er de
betekenis van te verstaan, maar ze bleven hem vreemd, ze waren voor
hem te natuurlijk, ze ontgoochelden hem. Ze leken hem, de ongelovige
die naar geloof zoekt, te magisch. En in Ansiktet had hij vroeger reeds
de machteloze armoede van alle magie ontmaskerd.
In een van de laatste scènes van Avondmaalsgasten treedt Blom, de
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cynische organist, als tolk op van Bergmans kritiek: „God is liefde en
de liefde is God. De liefde is een werkelijkheid in de wereld van de
mensen. We kennen dat liedje". Dat liedje was inderdaad de formule
waarachter Tomas, de dominee, zonder het aan zichzelf te bekennen, zijn
zoeken naar een comfortabele God verborg, een God die slechts de echo
is van het verlangen van de mens, slechts een masker om de lelijkheid
en het lijden in de wereld te verbergen, een masker dat de mens spaart
voor de vernedering van het vlees en hem ontslaat van de plicht om er
het geheim van te doorgronden.
Tot in de stijl toe weert Bergman in Avondmaalsgasten onverbiddelijk
iedere sentimentele concessie in de confrontatie met het leven. De liefde
wordt hier gereduceerd tot haar meest banale realiteit: geïncarneerd in
een onaantrekkelijke vrouw wier armtierige behoeften onbarmhartig
worden blootgelegd. Daarmee wordt de mythe van de liefde als volmaakte schoonheid en hartstocht vernietigd. Onder dezelfde analyse
wordt de religieuze wereld verbrijzeld die de mens zich naar zijn eigen
maat heeft opgebouwd en waar hij zich als op een gerieflijk eiland op
terugtrekt om het angstwekkende appèl van de lijdende wereld niet
meer te horen.
Uit deze ruïnes staan Tomas en Marta naakt en gezuiverd op, eindelijk oprecht, eindelijk nederig en dorstend naar waarheid, open voor de
aanvaarding van een antwoord dat hen ten enenmale te boven gaat. Ze
geven zich onvoorwaardelijk over aan de nacht en het geheim van God
en liefde. Marta, de ongelovige vrouw, bidt een blind, maar reëel gebed
en haar gelaat wordt er door verlicht: „Als wij toch maar konden geloven ...''. Reeds geschokt door het nederige geloof van Algot FrOvik,

zijn koster, vindt Tomas in Marta's gebed de kracht voor een ultiem,
schijnbaar nutteloos, gebaar: zich in de nacht wenden tot diegene die
groter is dan wie ook en die, in het verschrikkelijke mysterie van zijn
grootheid en zijn zwijgen, het geheim bewaart van het leven en de
voorlopig ondoorgrondelijke, maar onontkoombare zin ervan. „Voor
wie deze vragen eens gesteld heeft, is er geen weg meer terug", zei
Manda in Ansiktet; en Tomas nu: „Heilig, heilig, heilig is de Heer, de
Almachtige God. De hele aarde is vol van zijn glorie".
Terwijl hij Nattvardsgásterna draaide vatte Bergman het idee op
voor Tystnaden. Weer werd hij gedreven door dezelfde behoefte om
tot het uiterste te gaan. Tomas en Marta hebben de wereld van de
gemakkelijke zekerheid, die ze liefde en God noemden, ineen zien storten. Staande voor het puin van hun egoïstische levensopvatting, naakt
voor het leven, verenigd door het blinde maar overgegeven gebed van
Marta, leveren zij zich over aan de nacht van het geloof. Maar deze
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overgave stoot op Gods zwijgen. In het diepste van hun hart weten zij
dat Hij moet bestaan. Het kan niet anders. Hun enige zekerheid is de
negatie van de negativiteit. Zoals de ridder in Het zevende zegel zegt,
als zijn wapenknecht de kleine stervende toverheks tot het niets wil
verdoemen: „Dat kan niet zijn".
Dit „negatief" van zwijgen, deze angst in de nacht, waarin hij zich
begeeft om te zien of de hoop geen illusie is, wordt door Bergman in
Tystnaden tot het uiterste gedreven. Hier schept hij een wereld waarin
God helemaal zwijgt, een wereld die meent aan zichzelf overgeleverd te
zijn en waarin lichaam en geest geconfronteerd worden met de afschuwelijke werkelijkheid van een materie die tot ontbinding gedoemd is
omdat de ziel er in doodgaat.
Gods zwijgen krijgt in Bergmans werk een vreemde dimensie ten
gevolge van een onontwarbare vervlechting van zijn leven en geloof als
kind. Als de kleine Ingmar stout was geweest, werd hij door zijn ouders
gestraft met zwijgen. Hij werd buitengesloten. De angst van deze verlatenheid was zo groot, dat hij 's nachts ronddwaalde door de gangen van
het oude huis, hakend naar een teken van vergeving. En in de strengheid van zijn vrome ouders dacht hij te herkennen wat hij geleerd had
over God: ook God zweeg tegen de mensen, die voor altijd getekend
waren door het kwaad dat zij in hun midden hadden toegelaten. Hij
zweeg uit verdriet, meer nog dan uit rechtvaardige wraak; God wendde
bedroefd zijn gelaot af van de zondige wereld. Het is alsof Bergman
deze ervaring in Tystnaden wil exorciseren.
De beklemming van dit zwijgen, dat de zondige mens bewust moet
maken van zijn vernedering en schuld en van de verschrikking van
zijn verwerping en eenzaamheid, doortrekt heel de film: het gedrag van
de mensen die er zich in bewegen en het benauwende decor dat hen
omvangt. Timoka, stad van nergens, ligt verpletterd onder een loden
hitte, wriemelt van mensen die verstikt worden door het kwaad dat in
de straten rondwaart: de oorlog en zijn angst. De protagoniste van het
drama is weer, zoals vaak bij Bergman, de vrouw: „het meest verdorven
én het meest wonderlijke schepsel Gods". De enige uitweg die openstaat
voor haar onverwoestbaar levensinstinct is: de nachtmerrie van de enige
tastbare realiteit die haar rest, haar lichamelijkheid, tot het eind en
helemaal te doorstaan.
Ester is niet getrouwd. Na een vernederende ervaring in het verleden
heeft zij haar vrouwelijkheid verloochend en meent zij haar bestaan te
rechtvaardigen in een intellectueel beroep, in uiterlijke conventies, in
het jaloerse chaperonneren van haar jongere zuster. In het zicht van de
dood, die zich aanmeldt als een afschuwelijke ontbinding, ziet zij heel
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haar leven ineenstorten. Zij mist elke relatie tot de geest. Zij is nog
slechts een lamentabele en verscheurde begeerte. Haar behoefte om
zich levend te affirmeren, is herleid tot een fysische reflex. Verbitterd
eist zij een antwoord zowel van Anna, haar zuster, als van haar eigen
lichaam. Maar geen van beide hebben een antwoord: haar lichamelijke
ervaring is tot dodelijke onvruchtbaarheid gedoemd en Anna haat haar.
De angst voor de leegte die daaruit volgt, doet haar een ogenblik een
vulgaire ersatz zoeken in de vergetelheid van de drank. De ziel verschrompelt onder het zwijgen van God.
Anna van haar kant lééft. Zij mist de genegenheid van een man die
haar zinnen misschien harmonie kan geven (over haar man vernemen
we niets, we krijgen slechts een vermoeden van de leegte die er tussen
hen is ontstaan) . Ze zoekt haar kwelling te ontvluchten. Haar kind, de
kleine jongen waarin de man zich reeds aftekent, trekt haar aan door
zijn behoefte aan tederheid; dan echter stoot zij hem weer af: hij is nog
zo onrijp. Zij is te veel een gefrustreerde vrouw om eenvoudig, ondubbelzinnig moeder te zijn. Haar eigen dubbelzinnigheid irriteert haar,
zoals ze geïrriteerd wordt door de dubbelzinnige toenaderingspogingen
van haar zieke zuster. Het kind laat zij aan zichzelf over; Ester
schreeuwt zij haar revolte in het gelaat: zij walgt ervan, zich gekoesterd
en bewaakt te voelen. En als ze in de zielloze stad, in de donkerte van
een cabaret getuige is geweest van de dierlijke, afschuwelijke sensualiteit van een paartje in een loge, vindt ze, vol weerzin en tegelijk gefascineerd, geen rust tot ze haar lichaam overgeleverd heeft aan een
onbekende barman. Het is een hopeloos en wanhopig avontuur. In de
overgave aan het plezier, die zij eindeloos zou willen, kan zij er een
ogenblik blij om zijn dat zij de hartstochtelijke woorden van haar partner niet verstaat, maar de zekerheid die zij zoekt in de primitieve sensatie van de geweldige werkelijkheid van haar fysisch wezen, openbaart
zich als een leugen. In het genot zelf, dat zij opzettelijk losmaakt van de
liefde, sluipt het bewustzijn binnen van een onvervulbare leegte. Haar
lichaam, haar enige en laatste heil in de wereld, heeft haar verraden.
Zij schreeuwt haar wanhoop uit en vlucht terug naar het land dat haar
vertrouwd is.
Logisch hadden de twee gezusters na het avontuur dat haar het
verraad geopenbaard heeft van wat zij voor de laatste zekerheid hielden, elkaar moeten vernietigen in een wederzijdse kwelling. Maar het
levensinstinct, waarvan Bergman in de loop van zijn werk zo vaak
aangetoond heeft dat het onverwoestbaar is in de vrouw, verzet zich
daartegen. In haar doodstrijd zelf schreeuwt Ester: „God, laat mij hier
niet sterven". En in het diepste van haar walg wordt Anna onweer-

30

HET ZWIJGEN VAN INGMAR BERGMAN

staanbaar gedreven door haar impuls: weggaan, tot elke prijs hier vandaan.
Tussen de twee vrouwen staat het kind, verdeeld tussen zijn gevoelens van vage teerheid en zijn bijna wrede behoefte om te weten;
tussen zijn kinderlijke angsten — die gaan van de vrees voor de hotelknecht en voor de dwergen tot zijn kleine, verschrikkelijk dringende
behoeften — en zijn alles waarnemende nieuwsgierigheid. Vaag raadt
hij de verwarring van zijn moeder; de tederheid welke hij onhandig wil
betonen, troubleert hem al in zijn kleine mannelijkheid; hij wordt gefascineerd door de nimf en de sater op een oud schilderij, gealarmeerd
door het dubbelzinnige spel van de dwergen 5 ) . Hij vermoedt de kwellingen van de twee vrouwen zonder dat hij er de verschrikkelijke
betekenis van begrijpt. Hij voelt iets van Esters angst, hij wil haar
helpen, zoals zij zijn eenzaamheid wil doorbreken. Zij verbergt hem
haar nood en hij speelt voor haar een poppenspel waarin een oude
vrouw en Kasper vechten tot de dood, in een taal die al even onverstaanbaar is als die van Timoka. Het spel, dat begint in de verbeelding,
eindigt met een huilbui in de armen van de tante, zozeer wordt het kind
overmand door de angst voor het geweld en de eenzaamheid, welke het
spel in hem heeft losgemaakt.
Voor het kind houdt de verschrikking evenwel stil. De moeder verbergt zich niet voor Ester, wel voor het kind. Zijn aanwezigheid is een
levend verwijt voor haar egoïstische en onvruchtbare hartstocht. Ester
van haar kant schaamt zich voor het kind over haar drankzucht, haar
ziekte, haar angst. De aanwezigheid van het jongetje bevrijdt haar er
ook van, stimuleert haar behoefte om de vreemde taal te leren, verlevendigt haar hoop in het leven en haar verlangen om toch iets mee te
delen van wat, na de doodstrijd van haar lichaam en dronken zinnen,
blijft bestaan: „Niet bang zijn, ik zal niet doodgaan. Het gaat al wat
beter .... Ik heb je een brief geschreven, zoals ik je beloofd heb. Daar
ligt hij, op de grond, als je hem kunt vinden .... Johan, het is belangrijk ( Bergman onderstreept het woord in het script) , begrijp je? Je
moet hem goed lezen. Je zult het wel verstaan ....". Welke woorden

voor haar zo belangrijk waren, weten we al. De hand, het gelaat: menselijke gemeenschap in de tederheid van een aanraking of een blik die
zegt: je bent niet alleen; Bach: harmonie in haar meest edele, diepe,
geestelijke vorm, muziek 6 ) ; en het woord dat de absurditeit doorbreekt,
5) De film zit vol freudiaanse symbolen, maar daar gaan we maar liever aan
voorbij. Ze zijn naar onze mening te duister en tegelijk te zeer versleten.
6) Het enige plan in de film waar vrede heerst — de hotelknecht die Ester zacht
verzorgt en op de achtergrond Anna die het kind streelt r wordt begeleid door
muziek van Bach.
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zin geeft aan de materie en redt uit de angst van het niets: hadjek, ziel.
Bergmans geweldig en tegelijkertijd scrupuleus verlangen om alles te
weten, alles te voelen, alles uit te drukken, dwingt hem, tot de grond
der dingen te gaan en er de ware zin van het bestaan aan te ontworstelen. Met een intuïtie die hij zelf nog te romantisch vindt, peilt hij de
crisis van mensen die te klein zijn en te zeer getekend door hun levenservaring om God te grijpen of te raken. Hij stoot op de onmetelijkheid
van Gods zwijgen. Hij durft er God niet direct een verwijt van maken.
Hij vindt hier in de mens een afgrond die zich niet meer wil overgeven
aan de wanhoop. Zoals bij een zieke die ontwaakt uit een verschrikkelijke maar noodzakelijke crisis, verschijnen in Tystnaden de eerste
kinderlijke, onhandige tekenen van hoop. Ze zijn nog niet veel meer
dan een bekentenis van onmacht en een verlangen naar eenvoud.
Bergman heeft slechts zelden het gebied van de natuur verlaten voor
dat van het religieuze 7 ) . Maar hier ziet hij er, na een zwarte, harde
winter, de eerste bloemen van bloeien. Hij bezingt ze niet, hij bekijkt ze.
Ze spreken van leven, ze horen niet meer tot het rijk van ontbinding en
dood. Ze zijn van een andere orde, waar de materie niet meer volstaat.
De hand, het gelaat, Bach en de ziel dragen in zich een belofte die de
mens — voorlopig? — in staat stelt het zwijgen te verdragen van Hem
die deze woorden postuleren. In de slotscène van de film spelt de kleine
Johan in de trein de 'nieuwe woorden' van de 'vreemde' taal. Als een
beginneling in de mystiek. Wie vertrouwd wil worden met de Andere
realiteit, moet beginnen met de meest gewone woorden 8 ) .
In Nattvardsgásterna ( „de enige film van mijn trilogie die nog steeds
precies zegt wat ik heb willen uitdrukken", zei Bergman me einde maart
1964) is er een veelzeggend woord, waarvan Bergman aanvankelijk
dacht dat het een van de leitmotiven van de film moest worden, maar
dat door de verdere uitwerking verzwakt is. Misschien kon hij het niet
genoeg rechtvaardigen, misschien was het nog te sentimenteel of te
veel besmet met een vaag freudianisme. Tegenover Persson, een wanhopige zondaar, bekent Tomas: „Mijn onverschilligheid tegenover het
Evangelie, mijn jaloerse haat tegen Christus". In deze onmacht om de
authentieke zin van de Incarnatie te vatten, ligt de grens van Bergmans
zoeken. Gods zwijgen is het zwijgen van voor de Verlossing. De wereld
7) Ongetwijfeld zijn er in Bergmans werk verschillende authentiek religieuze
elementen aan te wijzen: het gebed van de ridder in Het zevende zegel; de onderwerping van Tóré, gevolgd door het wonder van de bron in De Maagdenbron; de figuur
van Algot ( „Voor mij is Algot een engel. Er is in deze mens meer religiositeit dan in
heel de priester", zegt Bergman in L 136) en vooral het gebed van Martha („Ik ben
overtuigd dat dit gebed een realiteit is") in Nattvardsgasterna.
8) Cfr. L 136.
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is aan zichzelf overgelaten door de zonde, die verder alle kwaad in de
wereld veroorzaakt. God kan niet anders dan zich afkeren van zijn
werk dat bedorven is door de zonde.
Meer dan door psychologische complexen — die reëel zijn, doch die
men ook niet moet overdrijven — wordt de religieuze dimensie van
Bergmans werk verklaard door deze verkeerde visie. Niemand, christen
of niet, kan dit werk naar waarheid beoordelen of begrijpen en er de
universele zin en de diepe menselijkheid van verstaan, als hij zich geen
rekenschap geeft van deze optiek, die bovendien getekend is door een
hoogst persoonlijke, intens beleefde ervaring.
Een andere belangrijke factor om de trilogie en overigens heel het
werk van Bergman te begrijpen: de liefde is groter dan het genot.
Wordt het genot losgemaakt van de menselijke communicatie, van de
tederheid, van het voortdurend elkaar zoeken van man en vrouw in een
overwegend geestelijk spel, dan draagt het in zich de schrikwekkende
kiemen van vleselijke ontbinding en dood. In heel zijn werk is Bergman
geobsedeerd door deze bedreiging, voortdurend hekelt hij ironisch of
wreed de mannen die uit egoïsme niet in staat zijn tot echte ontmoeting, de vrouwen die weigeren zich aan het leven over te geven.
ting,
Hij kent trouwens van zeer nabij het laag bij de grondse, utilitair
materialisme dat de mens op alle gebieden van het leven vrij wil laten
genieten in een wereld die toch elke geestelijke dimensie mist. Sexuele
vrijheid zonder verband met enige liefde schijnt een van de logische
consequenties te zijn van een bepaald socialisme dat in een recent boek
van de socialist Tage Lindbom aan de kaak gesteld wordt onder de
veelzeggende titel Sancho Panzas vderkvarnar: de windmolens, niet
van de idealist Don Quichote, maar van de materialist Sancho Panza 9 ) .
Bergmans antwoord in een recent interview, dat blijkbaar objectief gemaakt is, is dan ook niet verwonderlijk. Op de vraag waarom zijn werk
zo weinig in de Skandinaafse werkelijkheid schijnt geëngageerd te zijn,
antwoordde hij: „Dit is weer eens een misverstand. Ik heb de indruk
dat ik in mijn films wel degelijk spreek van het hedendaagse Zweden,
dat ik een antwoord probeer te geven op zijn problemen. Maar ik probeer tot de kern van die problemen door te dringen, niet aan de oppervlakte te blijven. Hier in Zweden hebben wij alles. Of liever, we leven
in de illusie dat we alles hebben. Maar midden in dit volle leven gaapt
een grote leegte, de verloren illusie van God of noem het zoals u wil,
het heeft weinig belang, een behoefte aan intellectuele zekerheid, die
alle tekortkomingen van onze materiële en sociale zekerheid kan goed9 ) Tage Lindbom, Sancho Panzas Váderkvarnar, P. A. Norstedt och Stillers,
Stockholm, 1962.
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maken. Het is deze leegte en alles wat de mensen uitvinden om deze
leegte op te vullen, die ik in mijn films beschrijf en ik geloof dat dit een
manier is om films te maken die geëngageerd zijn in de problemen van
deze tijd en zelfs in het enige fundamentele probleem: een geestelijke of
menselijke zin te geven aan een beschaving van materiële welvaart. Dit
is in ieder geval mijn persoonlijk probleem. Vraag me niet over iets
anders te spreken, ik kan niet" 10 ) .
Tystnaden is een eerlijk werk. Het is, zowel artistiek als moreel, ook
een zuiver werk. Het is onrechtvaardig, het pornografisch te noemen
omwille van enkele schokkende scènes waarin met brutaal geweld de
verschrikking en de wanhoop van een sexualiteit zonder menselijke
communicatie getoond worden. Van de andere kant moet men ook niet
gaan beweren dat de nadrukkelijkheid van de heftigheid van deze beelden artistiek gesproken onmisbaar waren. Ze zouden er niets bij verloren hebben als ze wat discreter waren geweest. Bergman heeft zich
naar onze smaak hier laten meeslepen, niet door een plichtige inschikkelijkheid, maar door een min of meer bedenkelijke zin voor het morbide, die hem, de grote gevoelige, soms bekruipt.
Het probleem van een film als deze — we hebben het in het begin
van dit artikel reeds gezegd — ligt elders. Hij is gemaakt voor een
volwassen en ontwikkeld publiek, maar bereikt, mede door de hypocriete publiciteit die er door de exploitanten rond gemaakt wordt, een
massa mensen, vooral jongeren, die er helemaal niet rijp voor zijn.
Uit vele discussies met jongeren blijkt dat hun reactie over het algemeen negatief was. Hoe geringer hun persoonlijke levenservaring, hoe
dieper hun weerzin. Zeer vele meisjes betreurden het, de film 'te vroeg'
te hebben gezien, „zonder voldoende ervaring". Velen bekennen dat ze
vlug een andere film zijn gaan zien en noemen dan b.v. Otto e mezzo
van Fellini (waarvoor ook Bergman zelf een grote bewondering heeft) :
„we zijn er dansend op wolken buitengekomen". We herinneren ons
een groep jonge leerlingen van een toneelschool, grote bewonderaars
van Bergman, die Tystnaden 'te somber' vonden, 'te weinig open',
'verstikkend'. Slechts na veel nadenken hadden zij de zin ervan begrepen. Maar, zei een van hen, „in de bioscoop leert men ons niet nadenken, men heeft zelfs liever dat we zo weinig mogelijk nadenken".
Slechts heel weinigen reageerden ronduit positief, zoals b.v. een actrice,
20 jaar: „Ik heb zelf heel veel geleden ( gescheiden ouders, eenzaamheid, vroegtijdige ervaringen waarin ik wat teerheid zocht); in Tystnaden heb ik daar een echo van gevonden in het lijden van die twee
10 ) Interview door Ernest Rif fe in Paris-Express, 5 maart 1964.
3
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vrouwen en in het kind een teken van hoop. Deze film heeft me gered
van de zelfmoord. Hij laat zien hoe de hoop geboren wordt in het diepst
van de wanhoop". Anderen wilden de film niet eens zien: „wij vertikken het, de mode achterna te lopen" „of „wij hebben nog te veel mooie
dingen te leren om nu reeds de lelijkheid van het leven op ons toe te
laten". Reacties als deze, die helemaal spontaan genoteerd werden en
in hoofdzaak van ongelovige jongeren komen, geven toch wel te denken
over de verantwoordelijkheid van hen die deze jonge mensen willen
leiden, helpen of .... exploiteren.
Plaatst men Tystnaden in het juiste perspectief, dan is deze film een
document van hoge artistieke waarde en van een zeldzame diepgang.
Hij vormt een verschrikkelijke aanklacht tegen al diegenen die zich,
volgens de boven reeds vermelde Tage Lindbom, laten leiden door „de
utopie van hen die hemelse relaties willen scheppen met menselijke
middelen, die de mens aanbidden als de meester en maat van alle
dingen en een egalitair materialisme voorstaan dat de mens juist tot
onmacht doemt". Dit verklaart dan ook waarom de film zo verontrustend is voor sommige hypermaterialistische critici, die hem heftig veroordeeld hebben als schandalig en ontoelaatbaar.
Maar nog eens, naast al deze overwegingen blijft zich de vraag
stellen: hoe kan de exploitatie van dergelijke films gezond gemaakt
worden? Ook dit soort films moet op een commerciële basis geëxploiteerd worden, wil men de kosten ervan dekken en de makers iets meer
gunnen dan de voldoening van een zuiver culturele prestatie. Maar wie
draagt er echt en efficiënt zorg voor dat dit soort werk in een meer
serene en objectieve sfeer bij een rijp en intelligent publiek gebracht
wordt? Men moet niet direct zeggen dat dit onmogelijk is: dan veroordeelt men films als deze, of de roeping en het beroep van kunstenaars
als Bergman, Fellini enzovoort, óf het publiek. Dan wordt het echte
filmkunstwerk onmogelijk. Dringend moeten al diegenen die zich met
de film bezighouden hun verantwoordelijkheid onder ogen zien. Zij
mogen hun toevlucht niet nemen tot gemakkelijke en vrijblijvende
theorieën maar moeten oplossingen zoeken in de verre van volmaakte,
soms hopeloos schijnende actualiteit van de concrete situatie. Als zij
zich daar eerlijk voor inspannen, met respect voor andermans overtuigingen, kan de echte film — de kunstenaar én het publiek — er slechts
wel bij varen.

De achterblijvende welvaart
in de ontwikkelingsgebieden
G. J. A. TERRA

OOR het op gang komen van de ontwikkelingsprocessen in de ontwikkeV
lingslanden, bijna uitsluitend landbouwlanden, moet de bevolking uit haar
onwetendheid en bijgeloof verlost worden, zodat zij gaat streven naar lotsverbetering; zij moet gaan reageren op de veranderende omstandigheden en op den
duur bewust gaan medewerken aan haar eigen ontwikkeling. Een geeigend
middel hiertoe is community development, die alle aspecten van het maatschappelijke leven dient te bestrijken: betere geestelijke ontwikkeling, betere voeding,
betere hygiene, betere levensomstandigheden in het algemeen. Dat deze eerste
stap noodzakelijk is, wordt thans wel algemeen aanvaard.
In statische maatschappijen is deze aanpak volstrekt onmisbaar: deze zijn
echter reeds vrij zeldzaam. In maatschappijen die reeds in beweging zijn, kan
het ontwikkelingswerk aan deze groei worden aangepast, maar blijft een alles
omvattende opzet toch wel noodzakelijk. Indien een community developmentplan ook voldoende aandacht schenkt aan verhoging van de produktiviteit, kan
de voedselsituatie en ook de welvaart aanmerkelijk worden verbeterd, zo niet
dan kan het directe resultaat alleen een betere verdeling van armoede op een
iets hoger niveau zijn.
Binnen de eigen sfeer, het eigen dorp of district, is het effect van produktieverhoging echter beperkt. Men zal in het eerste stadium van ontwikkeling
spoedig een fase bereiken waarin men voldoende voedsel heeft, en vindt dan
voor een overschot geen afzet. Men kan dan beginnen met de teelt van handelsgewassen, indien die tenminste mogelijk zijn, en kan dan misschien op de
buitenlandse markt terecht, maar zodra men meer voedsel gaat produceren dan
men zelf nodig heeft, moet er een markt zijn en deze ontbreekt gewoonlijk, ook
al omdat de telers van handelsgewassen bijna altijd ook hun eigen voedselgewassen produceren.
Daarom is een verdere voorwaarde voor de ontwikkeling van de bovengenoemde landbouwgebieden het scheppen van een koopkrachtige markt door
ontwikkeling van industrie, mijnbouw, visserij, handel, transport en andere
diensten, kortom een differentiatie van de landbouwmaatschappij naar een meer
veelvormige. Zonder deze ontwikkeling heeft verhoging van de produktie van
voedselgewassen boven de plaatselijke behoefte geen zin, ook al omdat er
misschien wel, b.v. in de grote steden, velen zijn die meer voedsel nodig hebben
maar geen koopkracht bezitten. In dit stadium zal de boer, doordat hij produkten verkoopt, over geld beschikken om andere produkten en diensten te betalen.
Verder zijn voor een afzet natuurlijk wegen nodig, transportmiddelen e.d., die
echter zonder deze afzetmogelijkheden ook geen zin hebben. Deze vormen van
verbetering van de infrastructuur moeten dus aansluiten bij de marktontwikkeling.
Is men in dit ontwikkelingsstadium gekomen, dan kan de boer zijn produktie
verhogen en grotere overschotten gaan leveren. Dan blijkt echter, dat de technische kennis van de boer om de beide middelen waarover hij voor produktie-
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verhoging beschikt, n.l. opvoering van de produktie per ha en uitbreiding van
het aantal bewerkte ha, tekort schiet. Ook onze technische kennis is nog onvoldoende om hem bij de vergroting van zijn gezinsbedrijf te helpen. Weliswaar
zijn wij in staat om de normale middelen voor produktieverhoging per ha toe te
passen: bemesting en grondverbetering en eventueel bevloeiing, selectie, bestrijding van ziekten en plagen e.d., maar wat de tropische boer met zijn kleine
bedrijfje van - 2 ha per gezin vooral nodig heeft, is een groter bedrijf,
permanent bebouwd, met behoud van de bodemvruchtbaarheid, en dat hem een
redelijk inkomen oplevert.
Community dev'elo pment en het gebruik van de normale methoden voor
produktieverhoging zullen misschien zijn produktiviteit en dus zijn welstand
mogelijk kunnen verdubbelen, maar zolang hij gebonden blijft aan bedrijfjes
van 3 - 2 ha zal hij betrekkelijk armoede lijden, zeker vergeleken met het
westen.
Dit laatste aan te tonen en te wijzen op mogelijke technische oplossingen is
de bedoeling van dit artikel.
De ontwikkelingsgebieden zijn arm en zijn dat altijd geweest. De welvaart
berust grotendeels op de landbouw. Door allerlei oorzaken, zowel natuurlijke
als traditioneel culturele, hebben zij niet de groei in produktiviteit per man en
per ha kunnen bereiken van de westerse landen. Zij zijn primair door natuurlijke oorzaken achtergebleven, en dezelfde natuurlijke oorzaken maken het des
te moeilijker deze achterstand in te halen. Zij kunnen hierbij nu hulp krijgen in
de vorm van kapitaal en kennis, doch onze praktische kennis, vooral in de
landbouw, is niet direct voor tropen en subtropen toepasbaar.
De produktie in de landbouw bestaat uit die van voedselgewassen, in hoofdzaak voor eigen gebruik, omdat de grote massa boer is, en die van handelsgewassen voor de wereldmarkt. Een interne markt van betekenis voor beide
groepen gewassen mankeert of groeit slechts langzaam. Een stimulans voor de
ontwikkeling van de teelt van voedselgewassen ontbreekt in de meeste gebieden,
terwijl men, waar men ook handelsgewassen kan telen, steeds geheel afhankelijk
is van de ups en downs van de wereldmarkt.
De grote lijn in de situatie van de tropische en subtropische bevolkingslandbouw

Het bovenstaande geeft de toestand in grove trekken, enigszins in zwart en
wit getekend, weer. De situatie is in wezen natuurlijk gecompliceerder, niet het
minst door allerlei menselijke, politieke en sociale oorzaken, die de ontwikkeling vertragen, soms zelfs in een verkeerde richting leiden. Zij vormen een
hoofdstuk op zichzelf, waarop wij hier niet uitvoerig zullen ingaan.
Het grote probleem van de ontwikkelingslanden is de geringe produktiviteit
per man en ook per ha in de landbouw. De grote massa in deze gebieden is
thans nog landbouwer en dus bepaalt de landbouw thans nog de welvaart.
Waar er voldoende goede gronden beschikbaar zijn, bestaat de mogelijkheid,
in elk geval theoretisch, om per man meer ha te gaan bebouwen, zodat de
produktiviteit per man toeneemt. In dicht bevolkte gebieden zal echter voorlopig niet aan uitbreiding van het areaal per man gedacht kunnen worden, en
daarom zal de produktie per ha moeten stijgen, wil men enig begin van wel-
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vaartstoename in de vorm van toename van de voedselproduktie bereiken. In
een later stadium zullen in beide soorten gebieden echter andere maatregelen
moeten worden getroffen.
Het is namelijk zo, dat de landbouwers of bijna uitsluitend voedselgewassen
produceren, waarvan er slechts enkele, b.v. rijst en aardnoten ook in het westers
menu voorkomen, maar de meeste buiten het producerende land alleen als
veevoer verkocht kunnen worden b.v. sorghum, giersten, mais e.d.; of naast
voedselgewassen handelsgewassen leveren, zoals katoen, jute, koffie, cacao,
rubber, palmolie, die in steeds groter aanbod op de wereldmarkt verschijnen
tegen meest dalende prijzen.
Nu is het bekend, dat de voeding van velen onvoldoende is. Hier en daar,
vooral in de subtropen, is dit periodiek het geval door misoogsten (onbetrouwbare regenval) . In andere gebieden is dit voor bepaalde bevolkingsgroepen,
plattelanders zonder grondbezit, werkelozen om en in de grote steden, bijna
constant het geval en wordt er werkelijk honger geleden.
Wat lijkt nu eenvoudiger dan de produktie van voedsel te vergroten, zodat
er in het eerste stadium voor ieder genoeg is en in het tweede ook nog een
overschot voor de verkoop. Er zijn echter grote moeilijkheden. In de betrokken
landen staat tegenover een vergrote produktie aan voedsel geen koopkrachtige
vraag. Bijna iedereen is boer en de enkelingen die een ander beroep uitoefenen,
zouden misschien wel meer voedsel willen kopen, doch beschikken niet over de
nodige middelen. Indien er grate overschatten aan voedsel geproduceerd worden, stort de markt in elkaar en maakt men zelfs geen prijs meer voor wat men
vroeger grif kon verkopen. Men ziet dan ook, b.v. in Ghana, wel dat de
geoogste yam-knollen langs de weg liggen te rotten bij gebrek aan een koopkrachtige vraag. Bij cassave-knollen is de oplossing nog radicaler; men oogst ze
niet en laat ze tot drie jaar in de grand zitten, zodat ze gaan verhouten en
onbruikbaar warden.
Men moet dus koopkracht scheppen door industrialisatie, visserij, mijnbouw,
ontwikkeling van transport, handel en andere diensten, zodat de boer een markt
vindt voor zijn voedselprodukten, en omgekeerd de industrie een afzet bij de
boer, die immers over geldinkomsten gaat beschikken. Het scheppen van deze
vraag naar voedselprodukten is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de landbouw.
Afgezien van de moeilijkheid om industrieën uit de grond te stampen, lijkt
het probleem zo vrij eenvoudig op te lossen. Maar in wezen is het lang niet zo
eenvoudig.
Want nu komt een andere moeilijkheid naar voren. Als er voldoende vraag
is voor zijn produkten en hij in ruil andere zaken kan verkrijgen, zal de boer
wel meer willen produceren, maar hij zal dan al heel snel merken, dat allerlei
natuurlijke factoren de toename van zijn produktiviteit beperken en dat na een
aanvankelijke toename noch het aantal bewerkte ha per man, noch de produktie
per ha verder verhoogd schijnen te kunnen worden.
De grootte van het boerengezinsbedrijf (het gezinsbedrijf, afgezien van
verdere voor- en nadelen gezien als rekeneenheid) in de tropen is n.l. notoir
laag, meestal slechts 1/2 - 2 ha, en de opbrengsten per ha liggen op een laag peil,
en het is moeilijk beide zo op te voeren, dat werkelijk een veel hoger welvaartsniveau bereikt wordt. De bedrijven zijn klein, omdat in de natte tropen, en ook
in de warme, regenrijke perioden in de subtropen (de Indiase moesson), de
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onkruidbestrijding zeer moeilijk is en dus de bedrijfsgrootte beperkt. Zolang
het regent en warm is, groeit het onkruid, dat altijd beter aan de lokale omstandigheden is aangepast dan het cultuurgewas, zeer snel. Men kan het in deze
periode niet of onvoldoende bestrijden door hakken, schoffelen, wieden e.d.,
omdat de grond aan het gereedschap kleeft en men bovendien de natte grond
dichtsmeert en het cultuurgewas beschadigt. Alleen bij planten die in het water
groeien, b.v. natte rijst, is de onkruidbestrijding iets gemakkelijker, omdat er in
bevloeide rijst minder onkruid voorkomt en men tijdens de regens kan wieden
zonder het rijstgewas te beschadigen. Daaraan is o.a. de grote uitbreiding van
deze cultuur te danken. Door de ervaring heeft men geleerd ,dat men per gezin
wel meer dan 2 ha kan bewerken en zaaien, maar dat men gemiddeld niet meer
dan 1 a 2 ha kan schoonhouden. Zo is de gemiddelde grootte van het gezinsbedrijf tot dit oppervlak gereduceerd.
Men vindt deze bedrijven waar men vee gebruikt in de landbouw. Meestal
heeft men echter geen vee en moet alle werk met de hand, met hak of pootstok
warden verricht. Werktuigen die het mogelijk maken om met dierlijke trekkracht in de korte, wisselvallige droogte-perioden snel en massaal het onkruid te
vernietigen, zijn er niet. Omdat er geen vee is, is er bovendien geen trekkracht
voor karren e.d., geen vlees of melk, geen mest.
Als men bedenkt, dat er dan nog streken zijn, waar praktisch alleen de
vrouwen met de verzorging van het gewas belast zijn, kan men zich indenken,
dat de bedrijven vaak niet eens een ha halen.
De opbrengsten per ha zijn verder laag, omdat de meeste tropische gronden
zandig zijn of laterietisch en dus arm. Zij hebben een gering vermogen om
mineralen en water voor de plant vast te houden. Zij zijn uitgespoeld door de
vele, langdurige regens, bevatten weinig kleimineralen, humus of andere organische stoffen, die plantenvoedende stoffen voor de plant beschikbaar houden.
Voorts bevatten zij weinig minerale reserves aan onverweerd materiaal. Verder
worden de opbrengsten gedrukt door de korte daglengte, van gemiddeld slechts
12 uur, zodat de planten minder produktief zijn dan in onze lange, zomerse
dagen. De zelden te beheersen onkruidgroei drukt deze opbrengsten dan nog
verder.
Door al deze factoren is de boer ook niet in staat geweest de vruchtbaarheid
van zijn grond te verbeteren of op peil te houden, zoals de boer dat op onze
arme zandgronden gedaan heeft door toevoeging van humus e.d. Dit is in de
tropen namelijk veel moeilijker, omdat de humus zeer snel verteert. Ook onze
westerse kennis schiet voor de oplossing van dit probleem thans nog tekort.
Daarnaast komen dan nog andere technische factoren, verklaarbaar uit deze
achterstand: onvoldoende selectie, bemesting, grondverbetering, bestrij ding van
ziekten en plagen. Een boer die in hoofdzaak zijn eigen voedsel teelt, heeft hiervoor geen geld en een maatschappij van dergelijke boeren heeft niet de nodige
wetenschappelijke kennis en technieken.
De primaire oorzaak van het achterblijven van de tropische gebieden is dus
een combinatie van natuurlijke omstandigheden. Er kon niet voldoende voedsel
geproduceerd worden voor producenten buiten de landbouw. Differentiatie van
de maatschappij en technische ontwikkeling bleven uit. Er werd onvoldoende
kapitaal gevormd. Wetenschap en techniek bleven achter, zodat zij niet bevorderend op de ontwikke ling v an landbouw, industrie e.d. konden werken. Medische
wetenschap en hygiëne bleven onontwikkeld, ziekten konden niet worden be-
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streden, de voeding kon niet worden verbeterd, de eenvoudigste voorzorgsmaatregelen, b.v. ten aanzien van drinkwater, konden niet worden bekostigd. Men
bleef in hoofdzaak boer, in zelfvoorziening aangewezen op eigen produkten.

Verschi ll en in landbouwpatronen in tropen en subtropen
De landbouw in deze gebieden is echter allerminst uniform. De oorspronkelijke landbouw was meestal, zoals ook in Europa, een veldwisselbouw of
veldrotatie. Hij is dit nog in grote gebieden van tropen en van subtropen, vooral
in de minder dicht bevolkte. De mannen kappen, onder aanwending van zeer
veel arbeid in korte tijd, bos of kreupelhout, branden, waarbij de grotere boomstronken blijven staan, waarna in de as gewassen, knollen of granen, soms
bonen, geplant worden. De boomgroei had de bovengrond verrijkt met mineralen (anorganisch materiaal), opgenomen uit de diepere ondergrond, waar de
regens het gebracht hadden. Tegelijkertijd was deze bovengrond bedekt met
organisch materiaal, afkomstig van afgevallen bladeren en takken en door het
bos beschermd tegen de zon. Maar na een jaar zijn in de natte tropen deze reserves weer grotendeels verdwenen; er komt meer onkruid, dat het eerste jaar zo
goed als afwezig is, en de grond verliest zijn rulheid. Zodoende is men na een
of twee jaar gedwongen een nieuw terrein te ontginnen. Men kan alleen
branden in de droge tijd, meestal slechts eenmaal per jaar, en dan komt men
voor het kappen, branden en planten handen te kort. Behalve voor het wieden
en oogsten en het waken tegen wilde dieren, valt er verder niet veel meer aan
te doen en men brengt dan verder zijn tijd door in leegloop.
De stronken blijven staan, zodat men niet in rijen kan zaaien, ploegen of
eggen. Als men vee houdt, wordt dit niet in de landbouw gebruikt, maar weidt
men het, gehoed of half verwilderd, op de verlaten bouwvelden. Vaak worden
deze jaarlijks afgebrand om jong gras voor het vee te krijgen. Er komt geen
nieuw bos, er ontstaan graswildernissen, die jaarlijks bijna spontaan afbranden
en zo vindt er geen regeneratie plaats en kan op grote schaal afspoeling of
erosie optreden, waarbij de betere bovengrond verdwijnt.
Waar geen vee is, wordt jaarlijks hoogstens 5 - 10% van het uit bos bestaande areaal gebruikt voor de landbouw omdat het bos 10 - 15 jaar nodig heeft
voor de regeneratie van de grond. Waar men wel vee houdt, is het gebruikte
percentage van het totale areaal nog veel geringer.
Het vee heeft meestal in het geheel geen economische betekenis; het veroorzaakt slechts een to enemende achteruitgang van de vruchtbaarheid van de
grond. Het is meestal slechts status-vee dat aanzien geeft aan de bezitter en
nodig is als bruidsprijs, bij dodenfeesten etc. Vaak is melkwinning van dit vee
nagenoeg of totaal onbekend (Flores, Timor, delen van Angola, ook China) .
Deze vorm van landbouw is traditioneel; hij is afgestemd op de slechte
gronden en de geringe technische middelen: hij is geen vorm van beheersing
van de natuur, maar slechts een aanpassing. Als landbouwpatroon is hij met het
cultuurpatroon verbonden en hij handhaaft zich met het cultuurpatroon. Daardoor vindt men deze vorm van landbouw soms op gronden, waar een permanente landbouw van voedselgewassen zeer goed mogelijk zou zijn, b.v. in de
Andes en hun voorland van Venezuela en Colombia.
Permanente vormen van landbouw vindt men veel in de subtropen (India
b.v.), in de tropen meestal alleen op iets betere gronden, in rivierdelta's, op
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jong vulkanisch materiaal enz. (Indo-China, Java) . Zij zijn meestal ontstaan uit
veldrotatie-systemen via braak. Men kent ze zonder vee met knollen, granen of
bonen, met vee na as t landbouw en dan meest met gr an en, en met vee voor
ploegwerk, trekkracht e.d. in de graanbouw. In de natte tropen wordt het
hoofdgewas gewoonlijk gevormd door meerdere aanplanten per jaar van knollen, of één, soms meer aanplanten per jaar van natte (bevloeide) rijst; in de
subtropen, gewoonlijk met een langere droge tijd, door een aanplant van mais,
sorghum, giersten, natte rijst en andere cerealiën in de zomer, en tarwe, gerst
e.d. in de winter. Natte rijst is een geliefd gewas, omdat de bevloeiing de
vruchtbaarheid van de grond op peil houdt.
De gezinsbedrijven zijn in de tropen gewoonlijk niet groter dan -1 ha,
in de subtropen kunnen zij vaak iets groter zijn. Heeft men vee in gebruik in
de landbouw (India, Indo-China, Thailand, Burma, Java), dan kan de bedrijfsgrootte in de tropen oplopen tot 3-4 ha (rijstvelden in Thailand), in de
subtropen nog hoger. Maar aangezien deze bedrijven gewoonlijk liggen in
gebieden met gunstiger gronden, is hun grootte door de toenemende bevolkingsdruk gewoonlijk teruggedrongen tot 1 ha en minder. Overigens was dit
reeds p.m. 1000 jaar geleden de bedrijfsgrootte per gezin in India en Java,
vermoedelijk waren toen echter alleen de betere gronden in gebruik. Bij gronduitgiften (Modjopait op Java en in Zuid-India) vond men toentertijd ongeveer
één ha voor een gezin voldoende.
Vooral in minder dicht bevolkte gebieden vindt men naast de wisselende
velden met voedselgewassen permanente aanplanten van overjarige gewassen:
cacao, koffie, thee, rubber, oliepalm, kola, kokospalm etc. Men vindt ze zelden
in dichtbevolkte gebieden: meest zijn het daar gemengde aanplanten van vruchtbomen, groenten e.d. om de huizen, de z.g. erven van het Mon-Khmer type
(van Burma tot Java) .
De mogelijkheden tot verbetering
De technische basismoeilijkheid is, dat menselijke arbeid bij de verbouw van
voedselgewassen, die normaal slechts enkele maanden te velde staan en die voor
deze korte periode zeer veel arbeid vragen aan grondbewerking, wieden e.d., bij
een zeer matige opbrengst per ha, weinig opbrengt.
Daarbij moet direct opgemerkt worden, dat het tegenovergestelde van wat
geldt voor eenjarige voedselgewassen, gezegd kan worden van overjarige gewassen, namelijk van bos, vruchtbomen en andere bomen en zelfs van grasland.
Deze gewassen vragen evenveel werk bij de ontginning, de grondbewerking,
het planten en het wieden, maar zijn zij eenmaal gevestigd en beschaduwen zij
de grond, dan vervallen al deze werkzaamheden geheel, behalve dat er enig
licht wiedwerk kan overblijven, na ast het veelal geringe verdere onderhoud.
Per man kan dus een veel groter oppervlak verzorgd worden. Dit is echter niet
alles. Doordat deze gewassen, behalve grasland, veel dieper wortelen, profiteren
zij evenals het bos van de naar beneden gespoelde reserves aan water en plantenvoedende stoffen in diepere grondlagen, zij houden de conditie van de
bodem door de combinatie van afgevallen bladeren etc. en beschaduwing beter
op peil en zij hebben geen last van de korte dag, omdat zij de zonlicht-uren, die
zij, vergeleken met onze zomer, relatief te kort komen, in onze winter ruimschoots inhalen, tenminste in de na tt e tropen zonder lange droge tijd, waar de
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planten steeds doorgroeien. Alles samen genomen verbeteren zij bovendien de
grond waarop zij groeien, zodat deze weer voor andere, in het bijzonder voedselgewassen, gebruikt kan worden.
Daarom moet nagegaan worden, of er geen bedrij f stelsels, dat zijn combinaties na as t en na elkaar van diverse voedsel- en andere gewassen, te ontwerpen
zijn, die het mogelijk maken de normale snelle achteruitgang in vruchtbaarheid
van de meeste tropische gronden op te heffen en de onkruidgroei te beperken,
zodat het areaal per man groter wordt. Het onderzoek op dit gebied verkeert
nog in een beginstadium. De noodzaak van dit onderzoek wordt zelfs nog niet
algemeen ingezien.
Met de bekende, traditionele methoden van ontwikkeling van de landbouw
door bemesting, selectie, bestrijding van ziekten en plagen etc. zijn misschien
tijdelijk produktietoenamen van 5% per jaar te verwachten. Zij zijn nauwelijks
groot genoeg om de bevolkingsgroei op te vangen. Een aanzienlijke verhoging
van het welvaartspeil van de tropische boer kunnen zij dus nooit geven. Hiervoor is men in de eerste plaats aangewezen op een groter bedrijf.
In de minder dicht bevolkte gebieden van de natte tropen, waar er grondruimte genoeg is, zal men daarom moeten streven naar permanente landbouw
van voedsel- en andere gewassen in grotere bedrijven.
Er zijn al enkele veelbelovende initiatieven. Op de Ivoorkust, op het proefstation van ORSTOM te Adiopodoumé, is de heer Botton reeds een 10-tal j aren
bezig met een vruchtwisseling van 4 jaar grasland, 4 jaar voedselgewassen,
gevolgd door een aantal jaren bananen, cacao of koffie, waarna deze aanplant
weer wordt omgezet in grasland, gevolgd door voedselgewassen, etc. Het merkwaardige hierbij is dat op deze lichte, iets gelateriseerde, lemige gronden, met
een klimaat zonder droge tijd, opbrengsten aan jong gras verkregen worden van
meer dan 100 ton, tegen ca. 40 - 50 ton gemiddeld in Nederland. De produktie
aan vlees van tsètsè-tolerant Ndama vee ligt boven 1 kg per dag per ha. Men
hoeft hier echter geen moeite te doen voor het produceren van melk, daarvoor
zijn de melkopbrengsten per koe (5 -10 1 per dag) in de tropen te laag en
technisch zijn er nog geen vooruitzichten voor een verbetering. De heer Botton
meent, dat hij met deze combinatie tot gezinsbedrijven van 6 - 8 ha kan komen.
Deze hoge opbrengsten vormen geen alleenstaand geval. Op de Landsboerderij in Suriname kwamen de heren Appelman en Dirven ook boven 100 ton jong
gras per ha per jaar op verschillende grondsoorten, en een opbrengst van meer
dan een kg vlees per ha per dag vindt men helemaal niet onbereikbaar.
In Venezuela treft men langs de Interamerican Highway van Maracaibo naar
het zuiden in een tot nu toe vrijwel leeg gebied, op uitstekende gronden, gezinsbedrijven aan, variërend van 6 - 8 ha met 2 ha voedselgewassen, 2 ha weiland,
2 ha bananen en 2 ha koffie of cacao, naast gezinsveeteeltbedrijven van 40 ha,
spontaan ontstaan, doordat de nieuwe weg afzet bood naar Maracaibo.
Een methode, die evenals die van Batton probeert het regenererende bos te
vervangen door gewassen die in korte tijd de grond regenereren en die zelfs de
mogelijkheid biedt uitgeboerde gronden weer op peil te brengen, is de z.g.
biologische methode van Van der Meulen, een planter uit Indonesië, die aldaar
een grote rol speelde bij de invoering en beproeving van grondbedekkers en
groenbemesters in de cultures. Zij gebruikt voor verschillende omstandigheden
van kilmaat en bodem doeltreffende, diep wortelende, grote massa's organisch
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materiaal leverende gewassen, die de grond verrijken met organisch en anorganisch materiaal en hem onkruidvrij achterlaten voor de teelt van voedselgewassen. Het is nog niet bekend hoeveel jaar de grond vruchtbaar blijft, maar
wel dat gronden waarop thans de lokale landbouwgewassen niet groeien, met
deze methode behoorlijke produkties kunnen geven (proeven in Indonesië en
latere proeven gesteund door NOVIB in Brasilia) .
Weliswaar is het algemene grondprincipe van deze z.g. biologische methode
algemeen bekend: tot gedetailleerde, praktische uitvoering ervan om permanente landbouw mogelijk te maken door voor bepaalde gronden en klimaten
uitgedachte combinaties met specifieke cultuurmethodes toe te passen, was men
echter ondanks het dringende van het probleem nooit gekomen.
Grote mogelijkheden qua produktiviteit bieden ook diverse handelsgewassen.
De nieuwste kruisingsaanplanten van oliepalm leveren 4000 tot maximaal 6000
kg palmolie per ha; een Nederlandse koolzaadaanplant ruim 1000 kg olie. Van
de moderne cacaokruisingen zijn produkties van meer dan 3000 kg/ha bekend
tegen 1000 kg in vroeger jaren, terwijl ook de jongste koffiehybriden, de
Bourbonkruisingen, evenals de cacao, zeer vroege en hoge opbrengsten geven.
Misschien zijn er arme gronden waar geen dezer ontwikkelingen mogelijk is,
of liever dit is wel zeker, maar uit het bovenstaande blijkt toch wel, dat er voor
de niet al te arme of ondiepe gronden van de natte tropen grote mogelijkheden
zijn — sommige misschien nog in het verre verschiet — van grotere permanente
gezinsbedrijven met hoge opbrengsten per ha en per man, zeker veel hoger dan
thans. Zij liggen echter zeker niet in de sector van de produktie van het hoofdvoedsel, maar er is wel hoop dat deze op een voldoende niveau gebracht kan
worden. Bovendien zal het uitschakelen van de veldrotatie het in elk geval
mogelijk maken ook grotere oppervlakten constant te beplanten. Voorwaarde
is echter een koopkrachtige, interne vraag naar voedsel en in het algemeen naar
andere gewassen. Zonder een grote uitbreiding van interne produktie buiten
de landbouw zal men voor de verkoop van voedsel en handelsgewassen op het
westen aangewezen blijven. De ontwikkeling van een eigen markt is tot nu toe
sterk verwaarloosd.
Nogmaals moet de nadruk gelegd worden op de noodzakelijkheid van het
permanente grondgebruik. Immers alleen dan kan men de grond bemesten
en verbeteren, vee en werktuigen doeltreffend gebruiken, bevloeien en terrasseren, het gezinsbedrijf vergroten en de grond beschermen tegen erosie, terwijl
men niet zoals nu hoogstens 5-10% van de beschikbare en geschikte gronden
produktief kan gebruiken, maar de volle 100%. Bovendien biedt het permanente grondgebruik de mogelijkheid om b.v. door bevloeiing meer oogsten per
jaar te verkrijgen (India, Java) en daardoor de thans normale tijden van leegloop produktief te maken.
Om tot een groot gezinsbedrijf te kunnen komen is een zo extensief mogelijke
bedrijfsvoering nodig. Het gaat namelijk om de produktiviteit per man: het
produkt van aantal ha en opbrengst per ha minus de „vreemde kosten", op
voorwaarde dat de grond niet achteruitgaat. Een oplossing van dit probleem
zal in de praktijk gevonden moeten worden. De nodige intensivering volgt in
latere stadia wel vanzelf. Men denkt hierbij vaak aan mechanisatie, maar deze
heeft het grote nadeel, dat bij de bestaande lage opbrengsten de vreemde kosten
relatief veel te hoog zijn.
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Men moet zich overigens afvragen, wat de gevolgen zouden zijn van een
rendabele mechanisatie in grote bedrijven met tractoren, die tevens in staat zou
zijn de vruchtbaarheid van de grond op peil te houden. De grote massa kleine
boeren zou zich van alle mogelijkheden afgesneden zien om hun kleine bedrijfjes geleidelijk te vergroten. Zij zouden massaal tot een subsistence bestaan
veroordeeld zijn, omdat de mechanisatie slechts voor enkelen van hen nieuwe
werkgelegenheid zou scheppen. Zelfs als een economische, blijvende mechanisatie op grote schaal met behoud van de bodemvruchtbaarheid technisch en
economisch mogelijk zou zijn, zouden de sociale consequenties van de invoering
niet kunnen worden geriskeerd.
Vaak ziet men de combinatie van voedsellandbouw in veldrotatie met de
blijvende teelt van handelsgewassen (caco, koffie, oliepalm etc.) b.v. op Sumatra, in West-Afrika en Brazilië. De handelsaanplanten leveren geld op, zodat er
boven het geteelde voedsel middelen aanwezig zijn voor andere uitgaven. Het
gevaar is, dat daardoor het geschikte areaal voor de veldrotatie van voedselgewassen te beperkt wordt, en op den duur de regeneratie van de overgebleven
gronden en dus de voedselvoorziening in het gedrang komt. De voor de handelsgewassen gebruikte gronden warden namelijk niet zo verzorgd, dat regeneratie van de bodem resulteert (koffie in Brazilië, cacao in West-Afrika) . Men
ziet daardoor steeds dalende opbrengsten van de voedselgewassen, waardoor een
gemakkelijk overal te telen, maar uit voedingsoogpunt zeer slecht gewas als
cassave gaat overheersen.
In de minder dicht bevolkte streken van de subtropen, staat men er gewoonlijk beter voor. Voordelen zijn de meestal betere grond en de geringere onkruidgroei in de winter-periode, nadelen de geringere regenval en zijn grote variabiliteit, die vaak misoogsten ten gevolge heeft. Het is daarbij van groot belang of
de regen in de winter of in de zomer valt. Gebruik van vee in de landbouw is
vaak onbekend. Permanente landbouw is technisch vaak vrij gemakkelijk op
deze betere gronden in te voeren; voor bevloeiing mankeert echter vaak het
water. Door de beperktere onkruidgroei kunnen de gezinsbedrijven voor voedselproduktie grater zijn en de opbrengsten per ha hoger dan in de tropen.
Bij bevloeiing neemt echter de arbeidsbehoefte per ha sterk toe, bij zomergewassen in de regentijd is de onkruidgroei weer een beperkende factor, evenals
de korte dag bij de wintergewassen. Een voorbeeld van wat bereikt kan worden
is het werk van de Rockefeller Foundation in Mexico, waar over grote oppervlakten de maisopbrengsten per ha in permanente landbouw meer dan verdubbeld zijn. Hier waren echter goede afzetmogelijkheden voor mais aanwezig.
In de dichtbevolkte gebieden van de natte tropen zijn technisch dezelfde
maatregelen mogelijk als in de minder dicht bevolkte, maar er is geen ruimte
voor bedrijfsuitbreiding (Java) . Wel liggen deze, dank zij hun gunstige klimaat
en gronden dicht bevolkte gebieden vaak omringd door praktisch lege streken
(Java; Mekong-delta, Annam en Tonkin; de Andes-valleien) . De enige oplossing is hier de bevolkingsdruk op de grond te verminderen. Dit kan door
migratie naar de minder dicht bevolkte gebieden, maar indien men hier geen
andere grotere bedrijven schept, is dit slechts een tijdelijke, een noodoplossing;
binnen korte tijd zal de bevolkingsdruk de welvaart tot het peil van vroeger
terugdringen. De enige afdoende oplossing is industrialisatie, die markten
schept voor de overblijvende landbouwers met grotere gezinsbedrijven. Hier-
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voor is veel kapitaal nodig, dat men niet heeft en ook moeilijk in de landbouw
kan vormen. Een dergelijk dicht bevolkt gebied teelt in de eerste plaats voedselgewassen; er is zeer moeilijk ruimte te vinden voor handelsgewassen. Voorlopig
zal men de oplossing moeten zoeken in intensivering van de landbouw met een
evenwichtige ontwikkeling van industrie etc. en van de bedrijfsgrootte, zodat
de afzet van de voedselgewassen geen gevaar loopt.
De bestaande bedrijven zijn hier echter zo klein geworden door de bevolkingsdruk, dat er ook gedurende het groeiseizoen periodiek onvoldoende werk
is. Men gaat dan onrendabele arbeid aan het gewas besteden (op Java tot 1600
uren per ha rijst, waarvan de topuren boven 1000 uur zo goed als geen effect
hebben) of men gaat met veel moeite allerlei zaken vervaardigen, die men met
een geld-inkomen koopt, of men geniet van zijn vrije tijd.
In de dicht bevolkte gebieden van de subtropen is de situatie mutatis mutandis gelijk aan die gebieden van de natte tropen. Of men al dan niet vee gebruikt
in de landbouw, de bedrijfjes zijn door de bevolkingsdruk teruggebracht tot de
minimale grootte voor het bestaan, zoals in Egypte, Mesopotamië, India, streken
van Mexico. Datzelfde geldt zelfs voor meer gematigde, dus gunstiger gebieden
als China en Japan, waar de landbouw begon zonder of met weinig vee en de
steeds toenemende bevolkingsdruk later invoering van grotere bedrijven met vee
en dus ook kapitaalsvorming en maatschapppelijke differentiatie onmogelijk
maakte. Dit zijn de 'fellachen culturen' van Spengler. Alleen in Japan heeft
men door snelle industrialisatie, geforceerd door de nationale trots van de
bezittende klasse, een andere welvarende maatschappij kunnen opbouwen. In de
laatste tijd is men bovendien in Japan overgegaan tot mechanisatie van de
landbouw met goedkoop, licht materieel, dat de menselijke arbeid niet vervangt,
maar efficiënter maakt, en die ook mogelijkheden opent voor de tropische en
subtropische gebieden.
Over het algemeen zijn de vooruitzichten weer iets gunstiger in de hogere
ische klimaten van de tropen en subtropen: b.v. Ethiopië,
gebieden, de orografische
Kenya, Tanganyika, Rhodesia, Kivu in de Congo, Mexico en de Andes-hoogvlakte. De gronden zijn er meest beter, de temperaturen lager, de onkruidgroei
beperkter, maar zij zijn minder geschikt voor echte tropische handelsgewassen.
De bevolkingsdruk is er, b.v. in de Andes, vaak ontstellend groat. Dan kan
alleen een combinatie van migratie en industrialisatie uitkomst bieden, begeleid
door verbetering van de landbouw.
De situatie loopt in verschillende landen sterk uiteen. Als voorbeeld kunnen
wij de situatie in Latijns Amerika aanhalen, waar men hoge verwachtingen had
van de Alliance for Progress. In Venezuela b.v. bestaat door de olie en industrialisatie een grote markt voor landbouwprodukten, maar men moet nog steeds
voedsel invoeren. De meerderheid van de boeren heeft kleine bedrijven, zonder
vee, in veldrotatie, op de betere gronden van de Andes, waar men op 1- 2 ha
mais teelt, niet veel meer dan nodig is voor eigen behoefte. Deze gronden zijn
geschikt voor permanente landbouw; maar uit traditie wisselt men elk jaar van
bouwveld. Daarnaast zijn de betere gronden van de dalen het meest in handen
van groot-grondeigenaren, die zelf deze gronden exploiteren of in deelbouw
uitgeven. Men vindt hier grote aanplanten van suikerriet e.d. De kleine boeren
zijn hier teruggedrongen naar de hellingen in kleine permanente bedrijven, te
klein om vee in de landbouw aan te wenden. Op de vlakke gronden, gehuurd
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van de grootgrondbezitters, die zij in deelbouw exploiteren, mogen zij geen vee
houden, omdat deelbouw van vee op praktische moeilijkheden stuit. Die boeren
kunnen dus hun bedrijf niet uitbreiden of verbeteren. In deze gebieden werkt
het grootgrondbezit dus remmend op de ontwikkeling van de landbouw en zal
verdeling voordelen kunnen opleveren.
Ook de gronden van het uitgestrekte laagland, de Ilanos b.v., zijn in handen
van grootgrondbezitters. Deze gronden zijn echter arm en een deel van het jaar
overstroomd; zij zijn niet geschikt voor landbouw, maar alleen voor armoedig
weiland. De veebedrijven, die hier thuis horen, moeten minstens enige duizenden ha groot zijn, wil er sprake zijn van enige rentabiliteit. Verdeling van deze
gronden heeft niet de minste zin.
Echter ligt aan weerskanten van de Andes een ongeveer 100 km brede strook
goede gronden, in het hoogste gedeelte van de vlakte, grotendeels staatsdomein,
en met een klimaat dat een lonende, permanente landbouw mogelijk maakt.
Voorbeelden hiervan zijn reeds aanwezig. Hier liggen de kansen voor vestiging
van de reeds genoemde grotere, lonende, permanente gezinsbedrijven die de
thans naar de stad trekkende, arme marstelers (conuqueros) kunnen opvangen.
Hoe deplorabel de situatie van de Venezolaanse boer is, blijkt uit het feit,
dat in de jaren omstreeks 1950 - 1955 de 40% van de bevolking die boer was,
slechts 7% bijdroeg tot het nationale inkomen. Om deze situatie te verbeteren
is een revolutie in de landbouw nodig, veel meer dan in het grondbezit.
De situatie in Columbia is in zoverre ongunstiger, dat men het grote industrie-inkomen mist en de goede gronden van de hoogvlakten grotendeels
grootgrondbezit zijn. Dit is ook grotendeels zo in de Middenamerikaanse staten,
waar de boeren slechts over kleine perceeltjes beschikken, maar de grote koffieondernemingen weer in handen zijn van een betrekkelijk kleine laag van welgestelden. Met enige variaties is dit eveneens zo in Peru, Ecuador en Bolivia en
zelfs in Brazilië. Alleen het hoogland van Costa-Rica vormt een gunstige uitzondering. Dit grootgrondbezit wordt vaak uitermate slecht geëxploiteerd. In bijna
al deze landen is het telkens weer de rijke bovenlaag van grondbezitters e.d. die
het bewind in handen heeft, waarbij revoluties alleen andere politieke schakeringen van deze bovenlaag aan de leiding brengen. Het spreekt bijna vanzelf dat
van deze bewindslieden niet snel een hervorming van het grondbezit valt te
verwachten. Behalve in Venezuela en Columbia, waar aan de oostelijke helling
van de Andes nog grote complexen vruchtbare gronden liggen, valt van dergelijke hervormingen ook direct weinig heil te verwachten, eensdeels omdat men
nog geen behoorlijk grater permanent gezinsbedrijfstype met een redelijk inkomen voor de boer kent, anderdeels omdat de problemen van de zeer dicht
bevolkte Andeshoogvlakten en dalen niet alleen door een andere grondbezitsverdeling zijn op te lossen. Deze bevolking zal voor een deel moeten emigreren
naar de bevloeide kustvlakten, misschien naar de oostelijke Andeshellingen, de
Oriente, en zal lonend werk moeten vinden in industrie en mijnbouw. Een
betere exploitatie van de grootbedrijven, eventueel gepaard gaande met verdeling, zal de opvoering van het welvaartspeil kunnen versnellen.
Ook in Brazilië overweegt grootgrondbezit, zelfs in het zo goed als onbenutte
Amazone-gebied. Aan de ene kant heerst hier het grootgrondbezit met vaak
slecht geëxploiteerde, of in deelbouw uitgegeven gronden, waarop kleine, ondoelmatige bedrijfjes, aan de andere kant vrije bedrijfjes met veldrotatie op de
vrije, meest veel slechtere gronden, die de bodem verder uitputten.
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In het gematigde zuiden kunnen gemakkelijk, grotere gezinsbedrijven worden
opgezet, getuige de Nederlandse kolonisaties. In het noorden b.v. in het Amazone-gebied schiet onze kennis daarvoor nog te kort. Ook het tussen beide
gelegen drogere gebied, de Polygono da Seca (Veelhoek van de Droogte)
levert technisch nog heel wat moeilijkheden op (Maranao, Recife, het gebied
van de Rio Sao Francisco) .
Men staart zich wel eens blind op de mogelijkheden van het uitgestrekte lege
Amazone-gebied voor de voeding van de wereld. Met onze huidige technische
kennis is het echter alleen mogelijk om met veel moeite en inspanning hier een
groot aantal boeren in uiterst kleine bedrijfjes te vestigen, die het geteelde
voedsel in hoofdzaak voor zich zelf nodig hebben en tot een uiterst armoedig
bestaan zijn veroordeeld.
Het is duidelijk, dat zolang geen groter type gezinsbedrijf als boven omschreven voor de tropische gronden is gevonden, alle hulp van de Alliance for
Progress vergeefs zal zijn. Deze hulp bereikt de kleine boeren die vrijwel buiten
het economisch leven staan, zo goed als niet. Misschien te sterk en overdreven
gezegd is het zo, dat als een ramp deze veldrotatie gebieden zou wegvagen,
dit voor de landelijke en voor de wereldeconomie slechts een gering effect zou
hebben. Zij staan er buiten.
Anders is de toestand in Chili en Argentinië. Ook hier grootgrondbezit en
kleine boeren met weinig grond. Wanneer in Chili de kleine boer een kans zou
hebben een eigen bedrijf op te zetten op vrije gronden, zou daar nu reeds een
maatschappij kunnen ontstaan als de Europese vóór de tijd van de grote industrialisatie. De grote bedrijven worden echter in hoofdzaak gebruikt voor
extensieve veeteelt. De absentee-landowner in de grote stad doet over het algemeen te weinig aan de ontwikkeling van zijn bedrijf en de kleine boer heeft
geen kans op grondbezit of zelfs op pacht. Daarom trekt het bevolkingsoverschot van het platteland, waar geen nieuwe werkgelegenheid ontstaat, naar de
stad, waar tenminste enige ontwikkeling van handel en industrie relatief onvoldoende kansen voor werk schept. Landhervorming zou in Chili zeer stimulerend
op de landbouwproduktie kunnen werken. Dan wordt ook voorkomen dat, zoals
rond 1955, Chili vlees moest invoeren uit Argentinië en tarwe uit de U.S.A.
Zo ontstaan overal in Zuid-Amerika de favila's, in Venezuela b.v. omdat de
stad zoveel rijker is dan het land, en het land thans nog weinig mogelijkheden
voor lonende landbouwbedrijven biedt. In vele andere landen omdat het platteland zelf geen mogelijkheden voor eigen voedselvoorziening biedt voor de
toenemende bevolking. Omdat bijna alle gronden grootgrondbezit zijn en als
zodanig geexploiteerd worden, meest zeer extensief.
Mocht het al gelukken technische methoden te vinden om komende permanente gezinsbedrijven te ontwerpen voor al deze gebieden en een goede afzet te
verzekeren, dan is men wel op de goede weg, maar dan doemen nieuwe moeilijkheden op. De onwetende, meest ongeletterde boeren hebben leiding, hulp en
steun nodig in de vorm van voorlichting en landbouwkrediet. Daarvoor is goed
personeel nodig, dat het platteland kent en met de boer en zijn problemen
vertrouwd is. Hieraan mankeert nog veel. Wanneer deze hulp afwezig is, leidt
verdeling van grootgrondbezit vaak niet tot een verhoogde, maar tot een sterk
verlaagde produktiviteit, omdat de landheer vaak de enige was die nog enige
leiding van betekenis kon geven. De landbouwvoorlichtingsdiensten, die deze
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taak konden overnemen en uitbouwen, zijn vaak nog dermate onderontwikkeld,
dat zij niet over het personeel, de middelen en het inzicht voor dit werk beschikken. Te veel bestaat het personeel bovendien nog uit mensen van de stad, die
niet in de ontwikkeling van het platteland geïnteresseerd zijn en die elke kans
aangrijpen om naar de stad terug te trekken. Men mag het Zuidamerikaanse
platteland dan ook niet vergelijken met het Europese: de verschillen in comfort,
hygiene, culturele mogelijkheden, enz. met de grote stad, zijn zo ontstellend
groot, dat iedereen zijn best doet het platteland zo spoedig moge lijk de rug toe
te keren. Ook de middengroepen mankeren, zijn klein in aantal en slecht ontwikkeld, zodat een ontwikkeling zoals die in Europa, waar de plattelandsvooruitgang voor een groot gedeelte werd gestimuleerd door dorpsnotabelen: priesters en dominee's, notarissen, onderwijzers e.d., moeilijk valt te verwezenlijken.
Het geheel komt overeen met de vicieuze cirkel, zoals Myrdahi die beschreef
voor het negerprobleem in de V.S. Zijn conclusie, dat men een dergelijk probleem niet op één punt, maar op alle punten tegelijk moet aanpakken, geldt ook
hier. De oplossing ligt in community development. Men zal echter nu reeds het
vraagstuk van een grater, lonend, permanent gezinsbedrijf moeten aanpakken,
omdat met een dergelijk onderzoek tientallen jaren gemoeid zijn en een aanpak
op het moment dat de boer, tengevolge van de nu reeds overal aangezette
community development-projecten, die eveneens voor hun effect in de praktijk
gewoonlijk minstens een generatie vragen, zijn bedrijf moet en wil gaan vergroten (mutatis mutandis geldt hetzelfde voor andere dan gezinsbedrijven), te
laat komt *) .

*) R. Dumont, Types of rural economy, New York, 1959.
P. Gourrou, Les pays tropicaux, Paris, 1948.
(Ook verschenen als: The tropical world, London, 1957) .
D. H. K. Lee, Climate and economic development in the tropics, New York, 1957.

Het raadsel van de tijd
Tijdsgedachten in

de

hedendaagse Sovjet - literatuur
M. A. LATHOUWERS

„Alles zingt over deze wereld en over ieder
afscheid heen zijn droevig requiem: vaarwel".
(Viktor Bokow)

E tijd is van alle werkelijkheden wellicht de meest bekende. Ze staat in alles
D
vervlochten als een skelet, dat dingen en gebeurtenissen schraagt en in
zekere zin ook het aanschijn geeft. Ze schijnt almachtig, omdat ze vroeg of laat
alles in haar diepten verdrinkt en zelfs de mens in haar maalstroom volkomen
weerloos is.
De tijd is echter een nimmer in haar absoluutheid te vangen werkelijkheid.
Ze blijft een verborgen skelet. Ze is slechts aanwijsbaar in haar impliciete aanwezigheid. Nooit is ze als zelfstandige categorie vrij te maken uit de dingen.
Bovendien is haar inbreng in de wereld toch nooit meer dan een passieve
inbreng van dood materiaal, waaruit eerst de mens autonoom de levende vormen
schept.
Deze tweeslachtigheid van de tijd, haar alomtegenwoordigheid en haar gelijktijdige verborgenheid, haar almacht en haar onmacht, heeft de mens immer
geboeid. De legende van Chronos, die zijn eigen kinderen verslindt, spreekt
hier voor zich. Toch zal vooral een wereldbeschouwing die alles plaatst in het
perspectief van dynamiek en evolutie — dus van verandering — een toenemende
bezinning meebrengen op het van deze verandering niet los te denken begrip
tod. Vermoedend, dat „het raadsel van het leven op een wonderbare wijze
samenhangt met de eigenschappen van ruimte en tijd" 1 ) vraagt men naar de
samenhang tussen het bij uitstek dynamische en in de evolutie zijn vorm vindende aspect van het leven, èn de juist ten opzichte van het leven zo onverschillige, dode dynamiek van de tijd.
De continue voortgang van de tijd

De tijd snelt voort en met haar de wereld, die door haar gedragen wordt en
die zij vorm geeft. De tijd komt en de tijd gaat: „De jaren gaan voor altijd
weg. Zij raken uitgeput als regenbuien .... Een jaar sterft voor altijd en zo
geschiedt dat immer weer". Nooit verschijnt ze echter met lege handen: „Het
jaar dat komen gaat doet opnieuw herrijzen wat het vorig jaar vernielde" 2 ) en
het omgekeerde geldt al evenzeer.
Met deze voortdurende wisseling is primair de mens gemoeid, die zich niet
alleen overspoeld, doch nu eens verrijkt, dan weer beroofd, meestal echter
bedrogen ziet in het spookhuis van de tijd, waaruit hij nimmer ontsnappen kan.
Hij weet, dat de kaleidoscoop van zijn bestaan, wier soms wondere, soms
bizarre figuren hem afwisselend boeien en met afgrijzen vervullen, gedraaid
1) Gennadij Gor, in Zwezda 10, 1959, pp. 153 - 157.
Koeliew, in Joenostj 3, 1962, p. 51.

2) K.
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wordt door een onverbiddelijk rad, over de voortwenteling waarvan hij niets
te zeggen heeft en dat hij nooit kan dwingen stil te houden om het schone te
bewaren of het dreigende af te wenden. Hij kan de figuren kleuren, hun vormen
zelfs direct beïnvloeden; hun onherroepelijk gebonden blijven aan een verschijnen en verdwijnen kan hij echter niet voorkomen.
De kaleidoscoop van de menselijke existentie vertoont steeds andere figuren.
De oude beelden blijven niet. Ze worden uiteengenomen en vallen terug, voorgoed onbereikbaar, in het nevelig achterland van de tijd. Er is een voortdurende
vervanging in plaats van een aanvulling en dit laatste kan de mens in hoge
mate beklemmen. In Martsjenko's verhaal De oude route spreekt Vinkentii
Aleksejewitsj, die voortdurend door dit thema achtervolgd wordt: „Heeft U
ooit de Bijbel gelezen ? .... Ik heb haar gelezen in mijn jeugd en thans komt
ze opnieuw in mijn herinnering. Daar kan men ergens de uitspraak vinden: er
is een tijd van bouwen en er is een tijd van afbreken. En hoe waar is dat. Zijn
halve leven breekt de mens af wat vóór hem tot stand gekomen is, en de andere
helft van zijn leven bouwt hij iets nieuws op. Maar ook het omgekeerde is waar:
eerst wordt de mens volwassen en voltrekt er zich dus een opbouw. Vervolgens
wordt hij oud en begint de afbraak" 3 ). Hij stelt dit gegeven hier nog in zijn
algemeenheid, zonder vooralsnog — later wordt dit anders — meer getroffen
te zijn door het verdwijnen van het oude dan door het verschijnen van het
nieuwe. Hetzelfde geldt voor Lenonid Martynow, die 's avonds, bij het zien
van de zee met het „ergens heendrijvend silhouet van een schip tegen de achtergrond van het avondrood", mijmert over het opdoemen en weer verdwijnen der
verschillende bestaansmomenten in de „oceaan van de tijd" 4) . Voor Michail
Demin is het komen en gaan der dingen een gebeuren dat stemt tot optimisme.
Hij vermoedt in de continue voortbeweging van de tijd een waarlijk levenscheppende beweging, een duidelijke groei naar het licht: „De tijd gaat voorbij ...
Ze gaat naar buiten, naar de open wegen. Met haar adem verhit ze de kooltjes
en doet ze de kampvuren oplaaien. En ze gaat verder en verder, naar gebieden
waarheen mijn aarde voortwentelt, vanwaar de zon opkomt ...." 5).
Het voortsnellen van de tijd is echter een uitgesproken ambivalent gebeuren.
Het schenkt niet alleen licht doch dooft het licht ook uit. Dit aspect van de tijd
intrigeert begrijpelijkerwijs nog meer dan haar lichtende zijde. Bijzonder de
ouder geworden mens schijnt de tijd eerder een dief dan een milde schenkster.
Joerii Lewitanskij spreekt met duidelijke verbittering over de „eeuwig snelle
loop der onverbiddelijke jaren" 6). De keerzijde van de medaille die Tijd heet
is vooral voor de dichter Marsjak de kille wijzerplaat van de klok, die niets
belooft, alleen maar onverschillig tikt, de momenten van de mens afneemt, ze
telt en opbergt achter haar levenloos gelaat. Het spel dat zij speelt is een vals
spel, waarvan men het leven de inzet en zichzelf de bedrogen medespeler weet:
„De tijd gaat slinks te werk. Ze steelt niet met brede, plotselinge gebaren, maar
beetje bij beetje, sluipend geniepig, als een valsspeler. Tred en stem van de tijd
3) Oktjabrj 5, 1963.
4) Joenostj 4, 1962, p. 9.
5) Znamja 8, 1958, p. 3. Zie voor dit motief van het 'voortgaan van de tijd' als
een 'doorbraak naar het licht': M. A. Lathouwers, De doorbraak naar het licht in
de hedendaagse sovjet-literatuur, in Oost-West, Tijdschrift ter voorlichting over de
Oost-West-verhouding, maart 1964.
6) Nowyj Mir 2, 1959, p. 91.
4
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zijn zachter dan alle overige geluiden. De radertjes van onze klokken ritselen en
werken heimelijk als muizen. De boosaardige tijd speelt om minuten en verlangt
van ons nooit grof geld. Maar ineens kijk je op en bemerk je, dat haar als winst
zijn toegeschoven: etmalen, maanden, zeventig jaar. De secondewijzer loopt uit
alle macht haar onontkoombare weg af. Ze snelt als een trein door de nachtelijke
uitgestrektheid, terwijl wij achter de schermen slapen ...." 7) .
Bij haar diefstal gebruikt de tijd echter meer trucs dan alleen het werken met
een ogenschijnlijk kleine inzet. Ze suggereert door haar cyclische terugkeer een
eeuwigheid en maakt ons zo blind voor haar duivels bedrog: „De klokken
bedriegen ons, opdat we zorgelozer zouden leven. Ze tonen ons steeds weer
hetzelfde uur en zo geloven wij, dat het vorig jaar terugkomt. Bedriegelijk is
de kringloop van dagen en jaren. Dezelfde dag van de week keert terug. Dezelfde maand breekt opnieuw aan, alsof hij werkelijk terugkwam. Maar wij weten,
dat een uur niet terug kan keren; dat er voor dagen noch maanden een terugkeer
bestaat. Maar de kringloop van de kalender en het cijferblad beletten ons te
zien, dat wij voortsnellen" 8) .
Is de leugen eenmaal ontdekt, dan blijft van het bestaan alleen dit zinloze
voortsnellen over, waar eerder zijn duurzaamheid gegarandeerd scheen: ,,Snel
vliegen de weken voorbij . Ze glij den tussen je vingers door als water .... Er
zijn wielen aan de dag en aan de nacht; daarom vliegen de jaren zo snel voorbij.
Denk eraan dat onze weg korter is dan alle andere wegen, die onze blik meent
te kunnen afkijken" 9). Even gelaten, eerder nog: even verbitterd om de eigen
onmacht in het nimmer aflatend gevecht met de tijd, dicht Wladimir Lif sj its:
„Begrijpelijk is het ongeduld van de jongeren. Alles ligt nog vóór hen, alles
moet nog komen. Onze planeet draait voor hen zo langzaam, dat een lente in de
jeugd een eeuw schijnt te duren .... Maar met de jaren snelt de tijd steeds
haastiger voort. De dagen zitten elkaar op de hielen .... Zonder hoop, zonder
élan, zonder belediging vliegt ze voorbij aan de ouder geworden mens" 1Ó) .
Dit besef kan de mens soms vervullen met de panische angst „voor alles tijd te
kort te komen", waarbij het hem lijkt of ieder ding hem „tegenhoudt en verlamt" 11)
De mens, die nimmer ontkomen kan aan de voortwenteling van de tijd, is
aangewezen op een uiterst klein speelveld om datgene te verwezenlijken, waardoor zijn bestaan gerechtvaardigd moet worden. Dit betekent een toespitsing
op het heden. Het heden wordt begrepen als het enige bewoonde eiland in de
zee van de tijd, als het enig gebied, dat tijdelijk door de schijnwerpers van het
Zijn belicht wordt en binnen welke beperkte ruimte men zin moet vinden en
zin moet scheppen, door in de diepte te graven en er zo uit te halen wat er uit
te halen is. Men moet dit doen, voordat het licht verder schuift op een ander,
later heden en het heden van zojuist verleden maakt, het achterlatend en verdrinkend in een duistere en diepe leegte. Over dit heden als enig zichtbaar
oriëntatiepunt dicht Leonid Martynow: „Niets is zichtbaarder dan jij, o ogenblik van Nu. Maar het schijnt, dat het alsmaar moeilijker is, jouw betekenis vast
te stellen ....". Deze betekenis zal echter moeten worden gevonden, voordat
het ogenblik verdwenen is, omdat daarvan de zin van het bestaan zelf afhangt.
7) Joenostj 11, 1962, p. 64.
9) Marsjak, t.z.p., p. 64.
8) T.z.p., p. 65.
10) Oktjabrj 1, 1962, p .131.
11) Viktor Bokow, in Joenostj 7, 1962, p. 17.
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Daarom smeekt de dichter het ogenblik te blijven en niet zonder 'herkend te
zijn' voorbij te gaan: „Wees zo goed, o ogenblik van Nu, en bevestig niet, dat
je al in vervulling bent gegaan" 12).
Toch heeft men wel iets ontdekt in de diepten van dit Nu, dat als een kleine,
fragiele lichtvlek drijft in de duistere zee van de tijd. Uit de oneindigheid
oplichtend binnen deze ene, nooit weer terugkerende lichtvlek zijn de dingen
telkens anders en daarom onherhaalbaar, einmalig, een waarlijk wonder. Warlam Sjalamow ziet de dingen die oplichten uit het duister van de tijd, gesymboliseerd in het „lichtend schuim", dat tevoorschijn komt uit de „diepten van de
zich aan één stuk door opstapelende en zich tot kammen verheffende golven":
„De rij golven verheft zich als een rij vraagtekens. Maar alleen op het eerste
gezicht lijkt het, of het antwoord iedere keer gelijk is. Het is slechts schijn, dat
rots en rif getroffen worden door een willekeurige golf en dat het ritmisch
zuchten van de branding een gewoon, herhaald ritme is. Het is niet zo. Alles is
hier onherhaalbaar .... Ook ik zelf ben niet meer zo als ik een minuut vóór
dit wonder was ...." 13 ) .
De tijd als vervreemding

De tijd is dus een heimelijke macht, die de mens rechtstreeks in zijn bestaan
aantast, hem beetje bij beetje, seconde na seconde zijn einmalige bestaansmomenten ontneemt en hem in haar cijferblad, als in een spiegel, confronteert met
zijn verloren, ontvreemde zelf. De mens hervindt zich — Marsjaks poëzie gaf
hiervan het duidelijkste voorbeeld — als een mens, die wordt uitgewist door
een continue regen van voorbijsnellende en in hun mysterieuze inhoud onherhaalbare momenten. De levensadem van de tijd blijkt ook een doodsadem, die
het fragiele sneeuwkristal van onze existentie langzaam maar zeker in wegvloeiend water transformeert.
De dreiging die er van de tijd uitgaat, heeft echter nog een ander aspect.
De tijd ontneemt de mens niet alleen zijn zelf, maar ook zijn wereld. Alles wat
het heden de mens schenkt gaat even onherroepelijk voorbij. De wereld van het
heden won, juist door haar oorspronkelijkheid en onherhaalbaarheid, weliswaar
aan wonderlijke diepte, doch de keerzijde daarvan is dat het verlies ervan een
dubbel pijnlijk verlies is.
Het motief van de tijd die de mens vervreemdt van zijn wereld, van alles
waaraan hij in het kritische punt van het heden een stuk van de eigen ziel
meegaf, komt in de hedendaagse sovjet-literatuur eveneens voor. Vinkentii
Aleksejewitsj, de hoofdfiguur uit het eerder geciteerde verhaal van Martsjenko,
De oude route, is zich het definitieve verlies van al datgene wat de stroom van
de tijd uit het leven heeft weggespoeld en dat men „evenmin als rivieren in
achterwaartse richting stromen, kan terughalen", voortdurend bewust. Zozeer
zelfs, dat het een gevoel van walging in hem oproept 14) .
De waarheid dat alles „vermalen wordt" in de molen van de tijd, is voor
Rimma Kazakowa al evenzeer een trieste waarheid: „De wieken wentelen en
alles raakt vergeten. De molenstenen piepen, het graan valt neer. Alles raakt
vergeten, alles wordt ontkracht" 15). Zelfs de gedachte vermalen te worden
tot nieuw leven, vermag haar pijn niet te stillen om het feit dat — zoals
12) Denj Poezii 1962, p. 19.
13) T.z.p.

p. 178.

1 4 ) Oktjabrj 5, 1963.
15) Newa 3, 1960, p. 59.
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Marsjak het uitdrukt — „de tijd alles uitwist wat ze kan uitwissen" 16) . Viktor
Bokow blijkt, sprekend over Andrej Wosnesenskij, niet minder dan deze
geschokt door de onherroepelijke vergankelijkheid van alles. In een van zijn
gedichten symboliseert Wosnesenskij al het einmalige, dat door de voortsnellende tijd wordt meegevoerd, in het beeld van een vrouw die hij vanuit de
trein ziet en waaraan hij zich zou willen vastklampen: „Maar de vrouw snelt
voorbij, over de hellingen, als een vurig blad, achter de wagons ... Red me !"
„In deze laatste kreet", aldus Bokow, ,,schreeuwt de dichter zijn bodemloze,
vertwijfelde hoop uit, dat het moment inderdaad zal blijven stilstaan". Doch
meer dan welke andere hoop ook is deze hoop ijdel, hoe smartelijk dit ook
door Wosnesenskij en Bokow beiden ervaren wordt: „Er is geen verlosser hier.
Men kan de ogenblikken niet stilleggen, hoe schoon ze ook zijn. De zomer
gaat voorbij, het huis waar hij leefde, de vrouw die hem gebaard heeft, zijn
geliefde, de diepe kleur der herfstbladeren ... En alles zingt over deze wereld,
over alle afscheid heen, zijn droevig requiem: vaarwel!" 17).
Het treinmotief, dat Wosnesenskij hanteert als symbool van de voortsnellende tijd die de mens de inhoud van zijn verleden ontneemt, keert overigens
vaker terug in de hedendaagse sovjet-literatuur. Roman Soljntsew ziet in
„vrachtwagens die rijden in de richting van de zonsondergang", het symbool
van de „jaren die juist als wagens voortsnellen en scheiding brengen" 18) .
„Nachtelijke treinen" wekken in Oislender een „hartverscheurende onrust op,
zoals men die vroeger kende, wanneer men stond voor een nieuwe weg". Het
is de angst voor een „scheiding, een achterblijven, misschien voor altijd"; een
angst, waaraan de alles in haar duisternis verdrinkende nacht — treffend
beeld van de tijd — wel mede debet zal zijn 19 ). De intrede van de nacht
stemt ook Jewtoesjenko treurig, omdat „iets afscheid van hem neemt, en
blijkbaar voor eeuwig" 20).
Is men hier vooral getroffen door de telkens herhaalde diefstal van de
tijd, die steeds opnieuw vervreemding schept tussen de mens en het verloren
moment met alles wat dit het aanschijn gaf, nog smartelijker is de gewaarwording wanneer men ontdekt, hoeveel al de gestolen momenten met hun onherhaalbare inhoud bij optelling geven. Heeft men eenmaal het bedrog bemerkt
dat de tijd ogenblik na ogenblik pleegt, dan maakt men met schrik de balans
op van alle voorbije jaren, om zich verweesd te zien achterblijven in een steeds
problematischer Nu.
Sprekend over de jeugd, die dit opmaken van de balans niet kent, dicht
Sergej Orlow: ,,Kijkend naar de zomer dacht ik: het leven ligt nog voor me.
Tot alles wat achter me lag (sprak ik) : ga weg, verdwijn. En ik telde de
zonsondergangen niet; ik telde evenmin de morgens met hun ochtendgloren.
Maar toen ik oud werd herinnerde ik mij een zomer van lang geleden. Toen
telde ik de zonsondergangen, toen telde ik de ochtenden met hun morgenrood.
Ik vergat het raden (naar de toekomst), maar geloofde in de merkstrepen (van
het verleden). Terugblikkend op die zomer van lang geleden kromp mijn hart
ineen. Al wat afgelopen is, waar ben je? Leven, houd halt en blijf staan !" 21) .
Naar het door de tijd voor immer weggevoerde verleden vraagt ook Nikolaj
Koetow: „Is dan alles wat ooit was, geworden tot alleen maar herinnering ? . . .
16) Joenostj 11, 1962, p. 64.
17) Denj Poezii 1962, p. 162 e.v.
18) Joenostj 8, 1962, p. 55.

19)
20)

21)

Oktjabrj 5, 1963, p. 59.
Znamja 6, 1961, p. 67.
Denj Poezii 1962, p. 228.
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Is de jeugd dan van ons heengegaan zonder afscheid te hebben genomen ? .. .
Zie ik alleen maar op foto's, vergeeld als de bladeren van een ahornboom,
mijn vervlogen jeugd als in een wazige nevel ?" 22) . Koetow doet een vertwijfelde poging de verloren jeugd in het heden terug te lezen, door haar heimelijk
te identificeren met het in de jeugd gewrochte dat nog behouden gebleven is.
Maar na dit schijnbare antwoord — schijnbaar, want wat de tijd heeft achtergelaten is slechts het dode skelet — roept de vraag nog vertwijfelder om het
werkelijk verlossend woord. Doch het enig antwoord is het onbewogen voorttikken van de klok, dat alle hoop voorgoed bodemloos maakt: „Het is aan
het verleden niet gegeven, over het nachtegalenpad terug te keren naar de tuin
(van onze verloren jeugd)" 23).
Alexander Oislender ziet het symbool van dit onherstelbaar verlies in oude
afgedankte schepen: „Alles gaat voorbij, zoals ieder jaar voorbijgaat. Niets ter
wereld is triester dan het verhaal van uitgebluste schepen .... die hun tijd
gehad hebben en langzamerhand het genadeloos recht op vervanging hebben
verworven .... Ze wachten op hun einde, in verre baaien, voor altijd vastgeklonken aan het land met de kettingen van hun droevige ankers" 24) . Aan de
kant gezet door de stroom van de tijd vindt de oudgeworden mens zich terug,
vervreemd van alles wat hem ten deel viel toen hij nog meedreef. Alles is
voorbij : „De regen stroomt neer en behalve mijn afgeleefde, voorbije leven
zie ik, met gesloten ogen, niets meer" 25)
Wat voor het individuele leven geldt, is niet minder van kracht voor heel de
geschiedenis. Ook het historisch verleden is voorgoed verloren, zodat het heden
ook hier gewond achterblijft. In een museum geconfronteerd met het voor
immer verdwenen verleden en zo geplaatst „voor het aanschijn van eeuwigheid
en ogenblik" noemt Ljoebowj Waganowa deze verlorenheid een waarlijke
„verschrikking" 26) . Voor Michail Ljwow is vooral de definitieve voorbijheid
der doden een niet op te lossen raadsel. Waarom moeten de levenden steeds
weer in doden verkeren en terugzinken in de bodemloze diepte van de tijd?
Wat is de zin van dit gebeuren, waarbij — hoe verder de tijd voortgaat hoe
duidelijker — het aantal doden het aantal levenden steeds meer gaat overtreffen en het heden steeds meer in een wankelbaar evenwicht brengt ten opzichte
van het verleden ? Waarom dit eeuwig, slechts één richting kiezend panty rhei,
terwijl de mens zich toch even eeuwig verzet tegen deze terugstroming in het
Niets, die geen mogelijkheid van een herhaling kent, laat staan van een door al
wat leeft verhoopte eeuwige wederkeer: „Onmetelijk is het aantal der doden.
Hoeveel van hen — al waren ze dan niet allen een Prometheus — waren er op
aarde en gingen voorbij ? Ook gij behoort tot hen die over haar heentrokken.
Er is iets bitters in jou, o dagelijks leven van de eigen tijd. Er is iets bitters in
ons lot, dat geen dag van herhaling kent ...." 27) .
Hier ligt de kern van het tijdsprobleem expliciet uitgedrukt. Er is nimmer
een herhaling, slechts een vervanging van het oude door het nieuwe, van het
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Newa 4, 1959, p. 137.
Darienko, in Newa 12, 1959, p. 3.
Denj Poezii 1962, p. 243.
Gamzatow, in Nowyj Mir 6, 1961, p. 129.
joenostj 10, 1962, p. 57.
Denj Poezii 1962, p. 173.
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ene door het andere. Het nieuwe is steeds onherroepelijk anders en het voorbije
blijft juist hierdoor wezenlijk verloren: „Alles gaat voorbij", denkt Vinkentii
Aleksejewitsj in Martsjenko's verhaal, „en alles wordt anders. Het wordt soms
eenvoudiger, soms gecompliceerder. Maar èn die eenvoud èn die gecompliceerdheid zullen ook weer anders zijn, onbegrijpelijk voor ons als vreemde lettertekens. Die lettertekens zijn nog niet geschreven. Iemand anders zal ze schrijven" 28) .
Zo is de verandering tegelijk een vervreemding, die ons het verleden en de
toekomst letterlijk „onbegrijpelijk" maakt: „Het is alsof je een nederlaag lijdt
om de verschillen in betekenis der eeuwen" 29). Er blijft een onoverbrugbare
kloof tussen heden, verleden en toekomst, ondanks hun onderlinge verbondenheid als elementen van de ene, totale wereldgeschiedenis. De toekomst blijkt op
de eerste plaats een ander heden te zijn en het verleden blijkt eveneens op de
eerste plaats een ander heden. Het diepste wezen van het verleden wordt niet
ontsloten door wat later komt. Het blijft voorgoed op slot, voor immer verdwenen in de onderaardse ruimten, die het spookhuis van de tijd verbergt.
Daarom hangt voor Vinkentii Aleksejewitsj over alles een sluier van vage,
onverklaarbare triestheid, van een „verborgen verdriet, dat onhoorbaar naderbij
gekomen is, als de schaduw van een wolk". Een verleden dat voorgoed weggetoverd is door de raadselachtige magiër die Tijd heet, blijft een schaduw
werpen op het heden en op de toekomst, alles overtrekkend met een dreigend
duister.
De tijd en het Niets
Geconfronteerd met de magie van de tijd, die ogenblik na ogenblik wegtovert in het Niets, schijnt de mens op het moment waarop hij de truc doorziet,
volkomen gebiologeerd door haar toverij. Hij ziet alleen de telkens herhaalde
en steeds weer gelukte truc voor zijn ogen plaatsvinden. Din schudt hij deze
beklemming van zich af om achterom te kijken en te bemerken dat zijn verleden
verloren is, voorgoed onbereikbaar, verdronken in een ondoorwaadbaar niemandsland.
Maar nog is de angst niet uitgeteld. Nog eenmaal draait de mens zich om,
ditmaal van het verleden naar de toekomst. Om tenslotte datgene onverbloemd
gezegd te weten, wat de tijd in de taal van heden en verleden steeds nog versluierd uitsprak: het voortsnellen van de tijd leidt niet alleen in de richting van
het verleden, maar ook in de richting van de toekomst, regelrecht naar de
afgrond van het Niets. Camus ziet in dit besef van de eindigheid der aan de
mens toegemeten tijd de sterkste impuls van het absurde: de mens is „ondergeschikt aan de tijd en mèt de afschuw, die hem bij deze ontdekking bevangt,
herkent hij daarin zijn grootste vijand;" 39).
Ook dit thema van de tijd als 'gids naar het Niets' wordt in de hedendaagse
sovjetliteratuur niet ontlopen. Anna Achmatowa kan in het feit, dat „zoals in
het verleden de toekomst rijpt, zo ook in de toekomst het verleden vergaat"
niets anders zien dan een „verschrikeklijk feest" 31) . Oleg Dmitriew heeft even28)
29)
30)
31)

Oktjabrj 5, 1963.
Dmitrii Gawrilow, in Netva 7, 1961, p. 79.
Albert Camus, De mythe van Sisyfus, Amsterdam 1962, p. 23.
Denj Poezii 1962, p. 27.
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eens zijn blik van het verleden naar de toekomst gewend om met panische angst
vast te stellen, dat met de ontdekking van deze dreiging de laatste hoop de
bodem wordt ingeslagen: „Ik haast me. Maar mijn dagen snellen heen, snellen
heen voor altijd. Mijn dagen gaan voorbij .... De regelmaat van de klok en
haar verachting jegens mij maken mij razend. Tijd, o tijd, je strekt je uit als een
draad en het is onmogelijk, je tot stilstand te brengen" 32 ). De draad, die de
tijd spint, is niet alleen een draad van Ariadne, waarlangs men de weg vindt in
het labyrinth der existentie. Ze is ook een vuurkoord, dat alles wat bestaat
bedreigt met een onafwendbare vernietiging. Als een lont ligt de draad van de
tijd achter ons; als een vuur sluipt ze voort, slechts as achterlatend en een
beangstigend einde voorspellend 33) .
Oog in oog met dit onafwendbaar en met rasse schreden naderbijkomend
einde, zoekt de mens wanhopig tegenafweer. Tegen de magische werking van
de tijd blijken echter alle bezweringen machteloos: „Al sterf je van de dorst,
al bezweer je de natuur, je kunt niet voor de tweede keer hetzelfde water
ingaan" 34 ). De tijd heeft de mens rondgeleid door haar magische kamers en
hem tenslotte gebracht bij de uitgang, die rechtstreeks uitkomt in het bodemloze Niets. De mens kijkt in de afgrond en leest daarin met de dichter Winokoerow zijn laatste waarheid: ,, .... Hij spoog nog eenmaal naar beneden,
vanaf de houten brug. Hij spoog zomaar, traag en zonder boosheid. Er gebeurde
niets; alleen had hij dit ene begrepen: het leven is voorbij" 35) .
Het wonder der herinnering
Nauw met het raadsel van de tijd hangt het wonder der herinnering samen,
een thema dat eveneens aangeroerd wordt in de hedendaagse Russische literatuur. Wat is de herinnering ? Is zij een heden of een verleden? Is zij het allebei ? Ze suggereert soms het laatste, maar in hoeverre is de schijn hier werkelijkheid ?
De herinnering is een spiegelbeeld dat, hoewel levend aanwezig, toch onbereikbaar blijft, als ieder spiegelbeeld. Het verleden lijkt in de herinnering
slechts heden te worden; het lijkt slechts met het heden ineen te vloeien tot één
geheel, als „in een droom" 36) . De tijd speelt hier in feite echter een wonderlijk
spel. Enerzijds stelt ze zich in de herinnering bijzonder gevoelig tegenwoordig,
omdat daaruit toch steeds een onloochenbare ,,voorbijheid" spreekt. Tegelijk
verbergt ze zich echter achter de fantasmagorieën die Mnemosyne te voorschijn
tovert, zodat het in dit feitelijk dimensieloze schimmenspel inderdaad lijkt of
de tijd zich opheft. De werkelijkheid is echter de kille leegte van een fatamorgana, waarheen men zijn handen uitstrekt, als Orpheus naar Euridice. Wanneer men omziet om het te grijpen en in alle concreetheid tegenwoordig te stellen, wijkt het meedogenloos terug en laat het de mens ook hier vervreemd
achter.
Ook de herinnering vermag dus de kloof tussen heden en verleden niet te
overbruggen. Er is echter nog meer. Zelfs aan de pseudo-realiteit van de
32) Joenostj 12, 1959, p. 95.

33) Swetlana Jewsejewa, in Denj Poezïi 1960, p. 41.
34) Semjon Kirsanow, in Oktjabrj 12, 1962, p. 113.
35) Denj Poezii 1962, p. 83.
36) Martsjenko, De oude route, in Oktjabrj 5, 1963.
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herinnering is het niet gegeven, blijvend te ontsnappen aan de greep van de tijd.
Ook deze afdruk van het verleden is gedoemd vroeg of laat terug te zinken in
de leegte, waarin haar origineel reeds lang verdwenen is: „O mijn herfstherinneringen, help me, kom me te hulp. Roep me, herinner me het voorbije,
waarover ik geen dromen meer heb .... Of wordt het 'zien van de ziel' met de
jaren langzamerhand zwakker? Of groeit in mij het troebel ijs der onverschilligheid ? Of wordt mijn geheugen stom, terwijl het zich voorbereidt op het
afscheid ? Of snelt door mijn ziel de stroom van het kolkende leven, de stroom
der gebeurtenissen, die de herinnering uitwist?" 37) . Tegen elke prijs wenst
men vast te houden aan deze herinnering, juist omdat ze tot het eigene, tot het
Ik behoort: „Laat alles achterblijven in de gevleugelde herinnering .... Laat
alles blijven als op een voetstuk, op die vlammende en zichtbare hoogte. Laat
alles blijven in die onherhaalbare, jonge, onsterfelijke schoonheid" 38).
Doch zelfs al laten de bruggen van de herinnering zich neer, dan nog wordt
de droom geen concrete werkelijkheid. En opnieuw dringt zich de vraag op,
wat ze dan wel is. Een fenomeen dat schijn noch werkelijkheid is en dat men
daarom hooguit ergens in de randgebieden van het lichtend bewustzijn localiseren mag, in de permanente schemering van het onderbewuste ? Het klinkt
wellicht paradoxaal, maar het is alsof de herinnering juist aan deze ondefinieerbare werkelijkheid, die tegelijk schijn is, haar numineuze geladenheid ontleent; of juist in dit randgebied van zijn en niet-zijn een licht ontspringen kan,
dat heel het bestaan, meer nog dan de concrete facticiteit dit kan en ook meer
dan de toekomst, verlicht en aan diepte doet winnen. In Martsjenko's verhaal
De oude route beschrijft Vinkentii Aleksejewitsj deze ervaring als volgt: „De
herinneringen werden mette rt ijd vager, ze vloeiden weg. Ze losten zich bij
wijze van spreken op als in een droom .... Maar ze sierden toch heel het verleden met een onvergankelijk, blauwachtig licht, zoals men dat wel aantreft bij
een vroege schemering, als de dingen nog wel geraden kunnen warden uit hun
contouren, maar het al niet meer mogelijk is ze goed te onderscheiden. Het is
een licht waardoor de gehele wereld vervuld schijnt van verborgen vreugde"39).
Wat hier ontdekt wordt is hetzelfde, waarvan bijvoorbeeld ook de films van
Fraisnais bijzonder duidelijk spreken, zoals Hiro.rjima mon amour, Muriël en
vooral L'année dernière à Marienbad: door de herinnering aan het verleden
wint het heden aan diepte en wordt het tegelijk raadselachtig, soms zelfs problematisch. De vaagheid van de herinnering maakt ook het heden enigszins tot een
niemandsland en juist door deze samenhang, door deze wederzijdse vaagheid,
wordt een brug geslagen van het heden terug naar het verleden, zoals dat
anders nimmer mogelijk zou zijn. Nu kan een confrontatie met de sfeer waarin
het verleden beleefd werd, haast een herbeleving van dit verleden zelf oproepen: „Dichtbij en tegelijk veraf zie ik in werkelijkheid, alsof ik opnieuw in
mijn halfvergeten kinderjaren, in mijn toch nabije jeugd terugglijd" 4°).
Dichtbij en tegelijk veraf. Dit zijn de toverwoorden, die de raadselachtigheid
der herinnering nog meer benadrukken. Hoe ver ligt de herinnering weg?
De dichter Koeliew spreekt over de wonderlijke gewaarwording, dat een be37) Wadim Schefner; hetzelfde motief bij Nikolaj Braun, in Newa 12, 1961, p. 108.
38) Alexander Prokofjew, in Oktjabrj 8, 1959, p. 20.
39) Oktjabrj 5, 1963.

40) Jewgenii Kriwenko, in Zwezda 1, 1958, p. 85.
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paalde tijd — de jeugd bijvoorbeeld — via een bepaalde keten van herinneringen oneindig ver weg lijkt, terwijl dezelfde tijd vanuit een andere gevoelssfeer
toch zo vlakbij ervaren wordt. Dichtbij of veraf: de herinnering stelt het
verleden in ieder geval opnieuw tegenwoordig. Ze redt het verleden, al is het
dan door een fata-morgana. Ze belet, dat het onmiddellijk spoorloos verdwijnt
in de bodemloze tijd en garandeert, dat de zuiverheid en de schoonheid van het
verleden nog even ingetekend blijven in het heden.
Maar het verleden is niet alleen een droom met blijde herinneringen. Het
kent ook zijn vraag en zijn tekorten. Vaak wordt men door dit facet van het
verleden nog meer geobsedeerd dan door de blijvende voorbijheid van het
schone. Dan wordt de herinnering van zege tot vloek. Maar ook hier is ze,
ondanks haar schijnbestaan, sterker dan de realiteit, die haar probeert te verdringen, tot wanhoop of loutering van de mens aan wie ze zich opdringt: „Ik
wil niet langer, het is genoeg. Ik weiger, me alle tegenslagen en boosheid te
herinneren. Ik zal de last der herinnering van me afwerpen en wat voorbij is
prijsgeven aan de vergetelheid. Ik wierp het af en het gleed weg uit mijn hart.
En boven me bloeide weelderig de machtige boom van het alles-vergeten, die
me omgaf met haar koele schaduw. Maar waarover ruisen de bladeren, die
ergens door in beroering zijn gebracht en onsamenhangende woorden samenvoegen tot hele zinnen? .... Neen, de herinneringen kun je niet doden. Je
moet alleen voorkomen, dat zij jou zullen doden" 41).
Tijd en eeuwigheid
Een even wonderlijke samenhang en tegelijk een even wezenlijk verschil als
er tussen het heden en de herinnering bestaat, bestaat er ook tussen tijd en
eeuwigheid. Beide, tijd en eeuwigheid, zijn op zich genomen levenloze abstracties. Tijd zonder levende inhoud is evenzeer Niets als een inhoudloze eeuwigheid. Eerst het levende dat zich steeds manifesteert in het 'ene ogenblik', vermag èn de tijd èn de eeuwigheid te vullen met een concrete inhoud en ze te
maken tot hanteerbare realiteiten. Marsjak, die voortdurend bezig is met het
mysterie van de tijd, ziet hoe het levende ogenblik onlosmakelijk verbonden is
met de tijd, aan haar in feite zelfs zijn bestaan dankt, doch daar tegelijkertijd
toch als 'hogere werkelijkheid' tegenover staat. Juist in zijn levend-zijn ontglipt
het ogenblik aan de tijd. Het krijgt in zekere zin een eeuwigheidswaarde, ten
opzichte waarvan de tijd toch secundair blijft. Anderzijds schijnt de eeuwigheid
niet in staat, anders dan uit handen van de tijd het levende te ontvangen. Met
andere woorden: het levende ogenblik ontsnapt, juist in zijn levend-zijn, zowel
aan een abstracte tijd als aan een abstracte eeuwigheid 42 ) .
Juist de betrekkelijke zelfstandigheid, de meerwaarde van het levende ogenblik, kan de tijd in zekere zin „uit haar voegen rukken". De tijd ziet zich in het
levende moment gedwongen haar strikte wetmatigheid toch enigszins prijs te
geven. Haar trillingsgetal, dat slechts in schijn zo regelmatig is als dat van een
metronoom, blijkt onderworpen aan kwalitatieve fluctuaties. Ze wordt een
trilling waarvan de knooppunten, als bestaansverdichtingen, een wezenlijk nieuwe dimensie krijgen. In het levend moment wordt het bestaan uitgebeurd boven
de tijd. Er voltrekt zich als het ware een doorbraak, dóór de tijd heen, naar de
41) Leonid Martynow, in Joenostj 4, 1962, p. 10.
42) Joenostj 11, 1962, p. 65.
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eeuwigheid, in ieder levend bestaansmoment, zodat men „het eeuwige kan
onderkennen in het ogenblik" 43) .
Er is zo een wonderlijke kloof tussen de tijd die beleefd wordt als levend
ogenblik, èn de tijd als aaneenschakeling van fragmentarische mathematische
eenheden. Beide tijdsbegrippen hebben een eeuwigheidslimiet. De innerlijke
diepte van het ogenblik reikt echter oneindig verder in het oneindige door dan
een eindeloze voortduring van de tijd als mathematisch opgevatte grootheid.
Beide hebben wezenlijk andere dimensies. Anatolii Sorokin geeft in zijn gedicht
Minuten deze tegenstelling tussen „de eeuwen die zelfs graniet in stof doen
verkeren" en de „minuten die levend zijn als de eeuwigheid", zoals hij het
letterlijk formuleert, zeer goed weer. Hij bespeurt de innerlijke onmacht en de
betrekkelijke inhoudloosheid der „miljarden jaren voordat de mens op aarde
verscheen" en het ,;ene ogenblik, waarop de eerste mens het vuur ontdekte" 44).
Nog duidelijker wordt dit verwoord door Iwan Rjadtsjenko: „Wij spreken wel
eens over de eeuwigheid. Maar wat is ze in feite, deze eeuwigheid ? Is ze niet
juist dat snel voorbijvliegend uur, dat ons vermocht omhoog te stuwen tot een
heldendood?" 45). „Er zijn minuten die wijder zijn dan eeuwen", weet ook
Wladislaw Sjosj in 46).
Hoe deze paradox mogelijk is blijft een open vraag. Toch is er wel iets dat
men vermoedt, en wel dat het menselijk bewustzijn de katalysator is, waarbij
zich deze overgang van de tijd naar de eeuwigheid binnen het levende ogenblik
voltrekt. Toen het bewustzijn voor het eerst in de loop der evolutie oplichtte op
dat kritische punt, ontelbare eeuwen terug, verloor de tijd voor de eerste maal
de strijd. Dit is de diepste inhoud van Sorokins hierboven geciteerde woorden.
Het bewustzijn wortelt geheel en al in het ene Nu en overstijgt het tegelijk,
omdat het er — als subject — afstand van kan nemen. Door het alles-doorvorsend bewustzijn, zoals dit oplicht in het levende ogenblik, wordt het bestaan
enigszins losgemaakt uit de op zich zinloze keten van de tijd. Een gedicht van
Kirsanow geeft dit bijzonder illustratief weer: „Een wonder is niet wat is. Niet
het Zuiderkruis of Vega, niet de Alfa en Omega der sterren of een megakosmos
achter de melkweg .... Een wonder is niet de (abstracte) eeuwigheid. Een
wonder is het Nu. Een wonder is alleen de gedachte, die doorgang zoekt langs
al niet meer te passeren kieren, die nauwer en nauwer worden ...." 47) . Slechts
het reflecterend bewustzijn vermag de mens te gidsen door de nauwe gang van
het Nu naar datgene wat achter de muur van de tijd ligt.
De eeuwigheid als laatste doel
Het is opmerkelijk hoe vaak het verlangen, vanuit de dwangbuis van de tijd
door te stoten naar de eeuwigheid, impliciet of expliciet naar voren komt in de
hedendaagse Russische literatuur. Men kan geen vrede nemen met het „proeven
van de eeuwigheid" in het ene, levende ogenblik. Men wil deze minuscule
doorbraak naar de eeuwigheid uitbreiden tot geheel het bestaan. Wat nu gloort
aan de uiterste toppen van de existentie moet heel de tijd-ruimtelijke werkelijkheid met een Eeuwig Licht omspoelen.
43)
44)
45)
46)
47)

Ilja Fonjakow, in Newa 7, 1959, p. 161.
Zwezda 9, 1960, p. 88.
Oktjabrj 7, 1962, p. 73.
Zwezda 10, 1960, p. 134.
Znamja 11, 1962, p. 140.
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Nikolaj Rylenkow drukt dit verlangen, vanuit het levend Nu ook verleden
en toekomst te omvatten en de grenzen van de tijd te doorbreken, als volgt uit:
„Als een boom, die met zijn kruin steeds koppiger omhoog streeft, die met zijn
takken de hemel omvat en waarvan de wortels diep onder de aarde vervlochten
raken, zo streef ik met mijn ziel naar de lichtende ruimten van de toekomst en
met mijn wortels naar de diepten der eeuwen" 48). Nog duidelijker uit Michail
Doedin zijn eeuwigheidsverlangen: „Er is geen tijd; ik heb me ervan overtuigd.
Er is een ,eeuwige weg, een eeuwige liefde. Zoals onze ski-sporen, zo komen ook
de banen van planeten en zielen weer samen in de duisternis van de eeuwigheid .... Wij staan niet zonder zin op deze weg, gekweld door een niet-weten.
In onszelf zullen we de geheimen zoeken en de sleutels om ze op te lossen in de
hand nemen. Wij hebben geen einde. Er zijn geen perken gesteld aan onze
openbaringen .... Eeuwig is de weg en zwaar de last van ons lied. De storm
raast .... en de planeten draaien. Slechts een lafaard zal aan de dood ten deel
vallen" 49 ) .
Er zijn geen perken gesteld aan het eeuwig zoeken van de mens. Binnen dit
perspectief rijst ook de mogelijkheid op van een volkomen overwinning van de
tijd. In een gedichtenbundel die de sprekende titel draagt De vierde dimensie,
en met name in het vers Het sprookje van de tijd laat Pawel Antokoljskij de
tijd tot de mens spreken: „Ik kijk in de toekomst en ze wordt verleden tijd.
Ik spin mezelf aan het spinnewiel. Wie ben ik? Het spinnewiel, de spindraad
of de spinster ?" Het lijkt het raadsel van de sfinx, maar de mens zal ook dit
raadsel oplossen en de sfinx van de tijd zal haar dagen geteld weten. Ze was
ontelbare eeuwen de dreigende wachtster bij de poort van het bestaan, maar nu
zal de mens „haar op haar grootspraak antwoorden met een openlijke uitdaging"; met een uitdaging, die reiken zal „tot aan de grenzen der verbeelding,
tot aan haar verdwijning !" 50)
Het thema van de overwinning van de tijd speelt ook een belangrijke rol in
de Sovjet-russische science-fiction, waarin de belofte van een haalbare eeuwigheid soms in alle concreetheid geformuleerd wordt: „ .... We zullen de mens
bevrijden van het ijzeren determinisme van de tijd. We zullen hem ont-tijdelijken, tijdloos maken .... Samenvloeiend met de eeuwigheid zal hij levend
blijven als het ogenblik" 51) . De fantasie neemt hier een wijde vlucht; maar ze
verraadt — en daar gaat het hier om — dat het eeuwigheidsverlangen van de
mens zich nimmer verdringen laat, ook niet in een „volmaakte samenleving".
* * *

De wereld verandert en mèt haar de mens. En deze verandering voltrekt zich
duidelijk onder de machtige werking van de tijd. Tijd en verandering gaan
hand in hand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er juist heden ten dage,
nu de verandering meer dan ooit kenmerkend is voor heel ons wereldbeeld, een
bezinning te constateren valt op deze tijd, op haar positieve inbreng in het
bestaan en op haar tekorten, op haar macht èn haar onmacht waar het 't leven
zelf betreft.
48) Nowyj Mir 5, 1959, p. 47.
49) Denj Poezii 1962, p. 84.
50) Geciteerd in Literatoernaja Gazeta 6 - 8 -1963.
51) Cf. M. A. Lathouwers, De mythe der toekomst. Perspectieven van de Russische
science-fiction, in Kultuurleven, maart/ 1964.
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De tijd wordt bespied in haar werking, die veel raadselachtiger blijkt dan
men op het eerste gezicht zou vermoeden. De samenhang tussen tijd, tijdsduur,
moment en eeuwigheid blijkt even mysterieus als de samenhang tussen leven,
tijd, herinnering en bewustzijn. De bezinning op het raadselachtige wezen van
de tijd en haar randgebieden opent de toegang tot een niet eerder betreden
terrein, waarin het mysterieuze vooralsnog centraler staat dan het rationeel kenbare. Vooral voor een levenssfeer, waarin de rationalistische benadering van de
werkelijkheid lange tijd de enige benadering was, kan dit een wezenlijke bevrijding betekenen. Het a priori veronderstelde inzicht zal langzaam maar zeker
wijken voor de herontdekte verwondering. Het bestaan wordt weer vraag en
juist daardoor openheid.
Daarnaast blijkt een bezinning op de tijd niet los te denken van het besef,
dat de aanwezigheid van de tijd in het bestaan een tekort blijft. De tijd schept
leven; ze voert dit leven echter even zeker terug in de schoot van het Niets.
Hiertegen blijft de mens zich verzetten met heel zijn wezen. Oog in oog met
het Niets verliezen alle verworvenheden hun alleenzaligmakend karakter. De

mens neemt „zijn projecties terug". Hij zal het laatste en hoogste doel van zijn
bestaan slechts kunnen zien in een doorbreken van de boeien van de tijd. Hij
hervindt zich als een pelgrim in de tijd, die met lichaam en geest op zoek is
naar de eeuwigheid.

KUNSTKRONIEK

Pop-art of de
mythologie van het banale

G. BEKAERT S.J.

On ne décrouvrira jamais la réalité une fois pour toutes,
la vérité sera toujours nouvelle.
Guillaume Apollinaire

W

IE tussen 24 juni en 30 augustus van dit jaar het Haagse Gemeentemu-

seum bezocht, waar de nieuwe realisten hun intrede hadden gedaan,
merkte al van bij de ingang wat deze mensen met de kunst en de bezoeker voorhebben. Een catalogus was er niet te koop. Iedere bezoeker kreeg een vierenveertig pagina's dikke krant in de hand gestopt, vol gewichtige informatie over alle
soorten van realisme en alle mogelijke onder die vlag varende kunstenaars.
Ogenschijnlijk wilde men daarmee demonstreren dat kunst geen luxe-artikel is
waarover slechts op houtvrij papier kan geschreven worden. Dat een catalogus
geen bijkomstigheid mag zijn voor geprivilegieerden. En ten slotte, met omgekeerd effect: dat een krant een object is uit onze dagelijkse omgeving dat ook
wel eens met aandacht bekeken mag worden. De organisatoren van Den Haag
speelden het spel van de nieuwe realisten mee. De gesofistikeerdheid van het
geval namen zij op de koop toe. Want met zijn vele bio- en bibliografische
gegevens en zijn talrijke opstellen vormt de catalogus een duurzame documentatie, waarvoor krantepapier nu eenmaal niet zo geschikt is. En populair is dit
soort catalogus ook al niet. Zijn demonstratieve presentatie vindt, net als het
nieuwe realisme zelf, slechts weerklank in een intellectueel-artistieke context, en
die wil men precies negeren.
De reactie van de bezoeker was al even revelerend als de krant zelf. Hij keek
er nauwelijks bij op. Dit kan een teken van geblaseerdheid zijn, maar liever zien
wij het als een vorm van luciditeit. Het publiek laat zich de dag van vandaag
niet meer vangen met trucjes, zeker niet als die niet meer zo nieuw zijn. Wat het
in handen krijgt, toetst het op zijn werkelijkheidswaarde. In Gent op de tenfiguratie waren er jonge bezoeksters die zich het
toonstelling Figuratie en De figuratie
zweet afveegden met een handdoek van Raysse. Die hebben het door.
Met zo'n publiek zou men bijna gaan menen dat het nieuwe realisme, dat het
publiek wezenlijk bij zijn werk wil betrekken, op z'n Don Quischotes tegen
windmolens aan het vechten is en dat men niet te veel belang moet hechten aan
de broeierige zelfaffirmatie van enkele onaangepasten die de jongste kunstgeschiedenis nog eens over willen doen. Het tegendeel is waar. Het is dit nuchter,
lucied, sceptisch, maar hartstochtelijk geboeid publiek dat de realisten interesseert. Alleen aan dat publiek kunnen zij hun mythologie van het alledaagse
verklaren. Hun succes overal ter wereld — men mag het dan nog als een handig
georkestreerd modeverschijnsel opvatten (wat het ook is) raakt ergens grond
in de behoefte van de hedendaagse mens om achter de begrippen te raken en
een zin te zien in het geringe, het banale, het toevallige, het automatische, het
werkelijke van zijn actuele bestaan.
De termen nieuw realisme en nieuwe realisten kunnen we gebruiken om het
kind een naam te geven. Maar de vele denominaties die het Haagse Gemeente-
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museum op de voorpagina van zijn cataloguskrant rond deze algemene titel
verzamelde — nieuwe figuratie, objectschildering, pop-art, accumulations,
assemblages, décollages en wij voegen er nog bij new dada — tonen wel aan dat
het niet om een welafgelijnde groep kunstenaars noch om een duidelijk te
omschrijven beweging gaat, maar meer om een nieuw klimaat waar velerhande
aspecten samen heen wijzen. Sinds enkele jaren hopen de manifestaties in dit
verband zich op. Maar gedurende de voorbije zomer was het voor het eerst in
Europa mogelijk zich van de draagwijdte van het fenomeen volledig rekenschap
te geven. Het nieuwe realisme is zelfs met zo'n heftigheid doorgebroken, dat
men veilig kan aannemen dat het als programmatische beweging zijn hoogtepunt reeds achter de rug heeft.
De tentoonstellingen in Den Haag en Gent hebben we al vernoemd. We
moeten er die van Amsterdam, Parijs, Londen en Stockholm aan toevoegen
samen met de Documenta III te Kassel en de XXXIIe Biennale van Venetië.
In Venetië was het top pop. Niet alleen in hun paviljoen in de Giardini pakten
de Amerikanen ermee uit, maar ook in het voormalige paleis van hun consulaat.
De sfeer was er zo, dat de jury uit fatsoen niet anders kon dan Rauschenberg de
grote prijs voor schilderkunst geven. In Kassel lagen de zaken een beetje anders.
Ook hier maakten de zalen met de jonge Amerikaanse en Engelse realisten de
meest vitale indruk, zeker op iemand die zich de Documenta nog als een avantgarde-instelling voorstelde welke tot taak heeft regelmatig de etappes af te
bakenen van de evolutie in de actuele kunst. Maar deze voorstelling strookt niet
helemaal meer met de werkelijkheid. Kassel blijkt — en daar is W. Haftmann
verantwoordelijk voor — zich in te zetten voor een bepaalde historische visie op
de moderne kunst die nogal expressionistisch is gekleurd. En juist tegen zulk
een a-prioristische visie op kunst en bestaan komen vele nieuwe realisten in
verzet. Zij sloten zichzelf van de Documenta uit. Haftmann, die de inleiding op
de mooie catalogus schreef, laat hun slechts het vooruitzicht om een volgende
keer in Kassel hun experimenten te tonen in het kader van architectuur en
industriële vormgeving. Misschien wordt dat een vruchtbare confrontatie, als
er dan ten minste nog sprake is van het nieuwe realisme.
Het woord nieuw is in dit verband een relatief begrip. Pierre Restany gaat er
prat op in 1960 het nouveau réalisme gelanceerd te hebben. Maar de term is
niet meer uit de lucht geweest sedert Courbet, een goede eeuw geleden. Kandinsky en Mondriaan even goed als Picasso en Léger wilden niets anders dan
wat het nieuwe realisme wil. Léger sprak herhaaldelijk van een nouveau réalisme om zijn enigszins utopische opvatting van een kunst voor de man van de
straat aan te duiden.
Nieuw is het nieuwe realisme slechts in deze zin, dat het opnieuw opkomt,
tegen het abstracte academme, voor de noodzakelijke werkelijkheidswaarde
van alle kunst, zoals de abstractie vroeger hetzelfde heeft geaffirmeerd tegen
het figuratieve formalisme. De informele kunst poneerde een wereld achter de
dingen, achter de fictie van hun verschijning. Het verzette zich tegen de tirannie
van de vorm, tegen de willekeurige bepaling van de veelzijdige werkelijkheid.
Het nieuwe realisme negeert die wereld niet. Integendeel. Het wil echter het
verband terugvinden tussen die wereld en de verschijning van de dingen. Coryfeeën van het nieuwe realisme zetten op briljante wijze de informele schilderkunst voort, al werken ze dan met silk-screens, ready-made's, afgedankte violen
of gescheurde affiches. Het is erg te vrezen dat wie de abstracte kunst nooit
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voor vol heeft aangezien, ook met het nieuwe realisme geen weg zal weten.
De eerste stoutmoedige manifestatie van het nieuwe realisme vond plaats in
1956 op de tentoonstelling This is tomorrow in de Whitechapel-galery te
Londen, waar enkele groepen kunstenaars met telkens een schilder, een beeldhouwer en een architect in beelden hun visie op de toekomst weergaven. In een
van die groepen was Richard Hamilton aan het werk. Zijn sectie bevatte een
programma met de fundamentele eis: kunst moet uit het leven groeien en aan
het leven dienstbaar worden gemaakt — het leven hier dan herleid tot het
populaire, vulgaire grootstadsleven met zijn affiches, sensatiebladen, juke boxes,
speelautomaten en alles wat voor kitsch en cultureel minderwaardig doorgaat.
Aan Hamilton wordt de naam pop-art toegedicht, die later door de criticus
Alloway verspreid zou zijn. Nog geen tien jaar oud, ligt de oorsprong van deze
naam, zoals in alle mythologieën, nu reeds in het duister. Eén ding staat echter
vast. In 1956 maakte Hamilton een schilderij, om maar verder dit conventionele
woord te gebruiken, met de titel just what is it maker to day's homes so different,
f
erent,
so appealing, en home mag gerust vertaald
worden door
wereld. Met het
gebruikelijke kunstkritisch jargon kan men dit werk niet benaderen. Het is
slechts een plaatje, een bewust kitschig plaatje. Een moderne hercules, zoals
men die overal ter wereld in ontelbare exemplaren aantreft in de straatkiosken,
pronkt er midden in een woonkamer met een raadselachtig ding in de hand —
mijn iconografische kennis van het moderne leven laat me hier in de steek —
waarop in duidelijke letters pop en daarboven iets minder groot tootsie staat
geschreven. Tegenover hem, zonder enige relatie evenwel, zit een even schaars
beklede vrouw, al even direct gecopieerd van een prikkelblad, even triviaal,
maar ook even levensecht. De duidelijk gewilde vulgariteit van de hoofdpersonages wordt goed gedragen door het milieu. Aan de wand het portret van een
victoriaanse grootvader, die op de scène neerkijkt. Daarnaast een grote affiche
die herinnert aan een stripverhaal, young romance. Op het televisiescherm een
stralende call-girl. Voor dat scherm een reusachtig conservenblik. Centraal in
de compositie, een Ford-embleem op fluweel. Verder nog een nu reeds ouderwetse bandrecorder, een krant, een kopje. Boven aan de trap, die blijkbaar
rechtstreeks naar een straat vol publiciteit leidt, is een net gekleed meisje aan
het stofzuigen met een apparaat waarvoor nog eens extra reclame wordt gemaakt.
In 1956 beschouwde men dit schilderij als een stunt. En wellicht gaat het er
niet boven uit. Maar men hoeft het niet eens aandachtig te lezen — het kijken
is een literaire bezigheid geworden — om te zien dat de iconografie van het
nieuwe realisme hier, zoal niet volledig, dan toch vrij gevat weergegeven wordt.
Met overtuiging wordt hier een milieu in beeld gebracht dat achter ons cultuurfatsoen ligt maar toch een grote werkelijkheidswaarde bezit. Het is de eersteling
van een nieuwe richting, ongeveer zoals Picasso's Demoiselles d'Avignon het
manifest van het kubisme of Courbets Begrafenis
enis te Ornans het manifest van
het toenmalige realisme was. Maar deze laatste waren direct meesterwerken.
Hamilton beriep zich trouwens op Courbet. Een eeuw geleden, toen hij onder
de titel réalisme zijn atelier tentoonstelde, schreef Courbet in de inleiding op
de catalogus: „Je n'ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres. Ma
pensée n'a pas été davantage d'arriver au but oiseux de l'art pour l'art. Etre á
mime de traduire les moeurs, les idées, l'aspect de mon époque selon mon appréciation, être non seulement un peintre, mais encore un homme, en un mot,
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faire de I'art vivant". En Hamiltons credo van de pop-art luidt, in een vertaling
van Marius van Beek: pop-art is populair (ontworpen voor een massapubliek),
vergankelijk (oplossing voor korte termijn), ergens voor bestemd (dus gemakkelijk vergeten), kost weinig, kan in massa geproduceerd worden, is jong (geliefd door de jeugd), bij de pinken, sexy, betoverend, big business.
Voor Hamilton en de andere neo-realisten ligt de realiteit uiteraard anders dan
voor Courbet, maar de aard van hun realisme is dezelfde, dezelfde van alle grote
realisten uit de westerse schilderkunst, Bruegel op de eerste plaats. De meesterlijke vulgariteit van sommige van Courbets naakten hoeft niet onder te doen
voor die van Hamilton. Na Courbet en Daumier schilderen de impressionisten
bij voorkeur onartistieke onderwerpen, houdingen en gezichtspunten die over de
grens van de gangbare waarneming liggen. Degas gaat in zijn poging om de
werkelijkheidswaarde van zijn bronzen danseresje te intensifiëren zo ver dat hij
het een tulen rokje omhangt. Renoir wil zijn vrouwen niet esthetisch voorstellen.
maar sensueel. Gauguin trekt naar de Stille Oceaan om daar de ongerepte werkelijkheid te zoeken. Het meest opvallend is nog de werkelijkheidshonger van
Van Gogh. In een ongedateerde brief, waarschijnlijk begin maart 1883, schrijft
hij vanuit Den Haag aan amice Rappard:
„Nu, ik ben vandaag een bezoek gaan brengen aan de plaats waar de aschmannen het vuilnis etc. heenbrengen — Sapperloot, wat was dat prachtig
^-- voor Buckmann b.v. Ik krijg morgen eenige interessante voorwerpen
uit die mestvaalt ^-- o.a. kapotte straatlantaarns , ter bezigtiging ---• of te
poseeren zooals ge wilt. Verroest en verwrongen — de aschman zal ze me
meebrengen. Het was iets voor een sprookje van Anderson die collectie
afgedankte emmers, manden, ketels, soldatenmenageketeltjes, oliekannen,
ijzerdraad, straatlantaarns, kagchelpijpen .... Ik zal er vannacht wel van
droomen maar vooral dezen winter er wel aan werken. Als ge ooit te
's Hage komt recommandeer ik mij zeer u eens op dit en een paar andere
plekjes te mogen brengen die ofschoon zoo onaanzienlijk mogelijk voor een
artist een paradijs zijn".

Er bestaan enkele tekeningen van Van Gogh van deze vuilnisbelt. Maar Van
Gogh dacht er nog niet aan deze beschavingsresten rechtstreeks als elementen
van zijn kunstwerk te gebruiken, zoals later een Kurt Schwitters dat zou doen
of nog krasser een Arman in een werk van 1961 dat hij poubelle noemt, een
plexiglazen bak waarin een complete vuilnisemmer is uitgestort, een archeologische opname van de eigen tijd.
De meest rechtstreekse aanknopingspunten heeft het nieuwe realisme met
Dada, zowel in theoretische verantwoording als in de praktische methoden. In
Amerika is het nieuwe realisme zelfs niet goed denkbaar zonder de persoonlijke
aanwezigheid daar van de Newyorkse Dadaïsten Marcel Duchamp, Man Ray,
Francis Picabia. Rauschenberg heeft in zijn atelier een Picabia en een Schwitters
hangen en zijn eerste combine-schilderij maakte hij in 1953, onmiddellijk na
een grote retrospectieve van Schwitters. Aan zijn vriend Duchamp wijdde hij
in 1960 een hommage. Sommigen, en dan vooral Amerikaanse critici, hebben er
op gewezen dat de geest van het realisme het tegendeel is van Dada, dat zij
haast uitsluitend negatief interpreteren. In Dada waren er inderdaad meer
negatieve factoren in het spel dan in het hedendaagse realisme, maar vele
recente publikaties over Dada stellen de positieve levenshouding van deze
beweging in het licht en dringen het politieke en sociale nihilisme naar de
historische achtergrond terug. De realisten van vandaag zien er kennelijk geen
bezwaar in verbeeldingselementen en vondsten v an de Dadaisten opnieuw op te
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nemen en voor te stellen als waren ze nu pas ontdekt. Wat doet Christo anders
dan een idee van Man Ray, die in 1920 L'Enigme d'Isidore Ducasse presenteerte, een naaimachine in jute gewikkeld, exploiteren en opnieuw actueel maken?
Het pop-schilderij van Hamilton trok de uiterste consequentie uit het realisme
dat sinds Courbet de moderne kunst beheerst. In wezen is heel de onrust en de
heftigheid van de moderne kunst te herleiden tot de passie om 'door te stoten
tot de werkelijkheid die we ergens achter ons bewuste cultuurpatroon wéten
maar niet meer kennen. Contact met deze nieuwe kunst is slechts mogelijk
wanneer wij de categorieën die ons cultuurdenken beheersen, al was het maar
een ogenblik, doorbreken, alle alleluias en crucifigites achterwege laten en ons
even met zo ongeconditioneerd mogelijke zinnen openstellen op wat hier
gebeurt. Alleen zo kan men uit deze kunst haar eigen normen winnen.
Op de tentoonstelling This is tomorrow was er een groot paneel te zien met
de foto van een anoniem mannenhoofd, waarop de verschillende zintuigelijke
activiteiten in duidelijke letters waren aangeduid: look, feel! Om de mond
dansten vraagtekens. Het was een nogal krasse uitdrukking van wat MerleauPonty met zijn fenomenologie leert en samenvat in zijn essay over de betekenis
van de schilderkunst L'Oeil et l'Esprit: „Il faut que la pensée de science —
pensée de survol, pensée d'objet en général -- se replace dans un 'il y a' préalable, dans le site, sur le sol du monde sensible et du monde ouvré tels qu'ils sont
dans notre vie, pour notre corps, non pas ce corps possible, dont il est loisible
qu'il est une machine a information, mais ce corps actuel que j'appelle mien,
la sentinelle qui se tient silencieusement sous mes paroles et sous mes actes".
Het conflict tussen werkelijkheid en cultuur wordt met de dag scherper
bewust in de talrijke kunstbewegingen die elkaar opvolgen en verdringen aan de
vooravond van de eerste wereldoorlog. Steeds radicaler gaat men de concrete
werkelijkheid stellen boven de abstracte principes. Een van de ficties die er het
eerst aan moeten geloven, omdat het kunstwerk er zelf bij betrokken is, is de
strenge scheiding tussen de verschillende kunsten. De expressie van de ene,
complete mens gaat primeren. Picasso schildert, maakt beelden, ontwerpt decors,
schrijft toneel. Arp is wellicht een even groot dichter als beeldhouwer en graficus, om van zijn mimes nog te zwijgen. De Merzbau van Schwitters kwam pas
tot volle leven toen hij er, van beneden naar boven hollend, zijn klankgedichten
in declameerde. Het kabaret, waar aan spontaneïteit en improvisatie nog het
meest de vrije loop werd gelaten, wordt in de moderne kunst gerehabiliteerd.
Alle karakteristieken van het nieuw-realistische kunstwerk komen er aan hun
trekken. In het gratuite spel, in de organisatie van het toeval, in het uitlokken
van de spontaneïteit komt de werkelijke werkelijkheid ongecontroleerd aan bod.
Niet voor niets werd het kabaret de zuiverste uiting van Dada en herleeft het
in de 'happenings' van de Amerikaanse jongeren 1).
1 ) In een intervieuw met Arts vertelde Rauschenberg in 1961: „Vele Amerikaanse
schilders beoefenen wat wij een 'happening' noemen. Het heeft voor hen de waarde
van een schilderij. In dit spel, dat al even beperkt is als dat waaraan zij willen ontsnappen, is natuurlijk veel gemaaktheid, maar het blijft een boeiende ervaring. De
'happenings' zijn een soort toneelstukken, waarvoor men een decor ontwerpt, waaraan
de mensen spontaan meedoen. Zij geven de indruk, een georganiseerd irrationeel gebeuren mee te maken. Er is geen thema. De mensen doen mee en alles is even belangrijk. Een kruipt bijvoorbeeld op een stoel en houdt een rede; een andere komt binnen
met een bel en maakt lawaai; een jonge vrouw deelt kaarten of prentjes uit; op de
5
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Het kunstwerk wordt zulk een 'happening', die onze houding tot de dingen
en tot onszelf of, wat hetzelfde is, het conflict tussen begrip en werkelijkheid
moet verhelderen. Of het tot een volwaardig plastisch kunstwerk uitgroeit of
niet, het wordt primordiaal in de veelvuldigheid van de dagelijkse menselijke
relaties gesteld als een bemiddelingsproces voor het bewustzijn. Toen Marcel
Duchamp in 1913 voor de armory show in de Galerie 291 van de fotograaf
Stieglitz zijn eerste ready-made instuurde — een fietswiel op een taboeret — lag
het niet in zijn bedoeling deze combinatie voor schoon of zelfs oorspronkelijk te
doen doorgaan, maar wel de dagelijkse dingen die wij naar het woord van
Merleau-Ponty wel manipuleren maar niet meer bewonen, opnieuw bewoonbaar
te maken, d.w.z. ons opnieuw hun werkelijkheid bewust te maken. Rauschenberg bindt aan zijn schilderijen een stoel vast, een reële stevige keukenstoel
waar men op kan zitten, met de rug naar het schilderij dan, om van daaruit
naar de dagelijkse dingen er omheen te kijken. Wesselman bouwt spelende
radio's en rinkelende telefoons in zijn composities in. Segal een complete cocacola-automaat. Jasper Johns maakt smeerschilderijen waarbij de toeschouwer
uitgenodigd wordt verder te 'smeren'. Doelloze processen warden gecreëerd die
de toeschouwer actief betrekken in en bewust maken van de werkelijkheid welke
de zijne is. In een lezing op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958 zei
John Cage, een van de belangrijkste Amerikaanse musici van vandaag en een
vriend van Rauschenberg: „Deze stukken (vijf stukken van moderne auteurs die
op een concert driemaal achter elkaar werden gespeeld) zijn geen objecten,
maar doelloze processen. Waarom zoiets doelloos doen ? Tonen zijn niets dan
tonen .... en omdat tonen tonen zijn geeft het de mensen die het horen de
mogelijkheid mensen te zijn, mensen die hun centrum in zich dragen. Dat
centrum moet niet kunstmatig ergens in een verte verlegd worden, zoals diegenen doen die moeizaam uitzoeken wat de kunstenaar met zijn tonen bedoelt.
Het doel van deze doelloze muziek is bereikt wanneer de mensen leren luisteren
en bij het luisteren ontdekken dat zij de tonen uit hun dagelijkse omgeving
verkiezen boven die van hun muziekprogramma".
Het kunstwerk zelf wordt in de artistieke verkenning van de werkelijkheid
relatief gesteld. Tonen zijn slechts tonen. De 'hand' van de kunstenaar komt
hier schijnbaar niet meer bij te pas. Iedereen die een fietswiel heeft en een
taboeret, kan Duchamps kunstwerk namaken of, zoals Moholy-Nagy wenste,
per telefoon bestellen. Primair wordt de situatie die door het werk geschapen
wordt. In vele gevallen beperkt de rol van de kunstenaar zich tot het creëren of
het vastleggen van een 'happening'. Als de situatie, de 'happening' of wat
ermee overeenkomt, een geprivilegieerd, verdicht symbool is van onze dagelijksheid, een feest in de mythologische betekenis van het woord, waarin de zin van
het dagelijkse wordt beleefd, dan is het kunstwerk het idool of de icoon of hoe
men het ook noemen wil, dat deze zin in de dagelijksheid zelf bestendigt.
De nogal rauwe programmaverklaring die we boven omschreven hebben aan
de hand van Hamiltons pop-schilderij, stond niet alleen. Na in een versneld
tempo de fasen van de moderne artistieke evolutie te hebben doorlopen en in
1953 zijn eerste combine-schilderij te hebben gemaakt, breekt Robert Rauschenachtergrond zijn er aan het dansen. Er is eigenlijk geen sprake van muziek. Het zijn
meer geluiden. Dat duurt zo een tien a twintig minuten. Deze experienties zijn nu
reeds academisch geworden".
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berg definitief door in 1955, het jaar waarin hij zijn Satelliet schildert, een op
het eerste gezicht informeel schilderij dat bij nader toezien bestaat uit krantenknipsels, behangselpapier, kanten onderleggertjes en boven op het raam van het
schilderij een opgezette kip. Kippen en duiven genieten in de moderne kunst
een zekere voorliefde. In hetzelfde jaar presenteert Johns zijn Target with Four
Faces, een minutieus geschilderde schietschijf met bovenaan in een houten raam
vier plaasteren koppen waarvan alleen mond en neus zichtbaar zijn. Dergelijke
symptomen van een accentverschuiving ten overstaan van de informele schilderkunst, die op dat ogenblik hoogtij viert, doen zich sindsdien steeds meer voor,
tot de beweging zich in 1959 duidelijk aftekent. Op de Biennale des Jeunes te
Parijs, die dat jaar voor het eerst wordt georganiseerd, stelt Tinguely zijn metamatics voor, die aan de lopende band tachistische schilderijen vervaardigen: een
briljante satire én op het geloof van de moderne mens in de machine én op de
sofisticatie in de moderne kunst. Later zal hij nog een stap verder gaan en
vervaardigt hij enorm ingewikkelde, volkomen gratuïte machinerieën die als
enige functie hebben zichzelf te vernietigen. Op dezelfde biënnale pakken
Hains en Dufrêne uit met hun affiches lacérées. In de herfst van dat jaar
organiseert Peter Selz in het New Yorkse Museum of Modern Art de fameuze
tentoonstelling New Images of Man. In 1959 nog verschijnt Hans Platscheks
Neue Figurationen en het boek van Lebel over Marcel Duchamp, de iconoclast
en universele patroon van het nieuwe realisme. In oktober 1960 wordt in Parijs
de groep Nouveau Réalisme opgericht.
Twee jaar later is de ommekeer voltrokken. Op de kunstmarkt daalt de
waarde van de tachisten met 40%. Het werk van de nieuwe realisten krijgt een
plaats in openbare en privé-collecties. Namen als Philip Johnson zetten er zich
voor in. Galerieën als Leo Castelli in New York, Ileana Sonnabend in Parijs
lanceren de jonge Amerikanen in grote stijl. Met niet minder voortvarendheid
worden de Parijse realisten gepropageerd door Van de Loo in München en
Schwarz in Milaan. De volledige doorbraak was duidelijk in 1963, op het eerste
Salon international des Galeries piloten te Lausanne en op de tentoonstelling
Oltre l'In f ormale te San Marino. Hoe het er dit jaar mee staat hebben we al
verteld.
Het gaat niet op, het nieuwe realisme voor te stellen als een expressie van een
specifieke American Way of Li fe.
e. Hoe door en door Amerikaans ze ook zijn,
de Amerikaanse realisten treffen algemene condities van het moderne bestaan.
Zij leven met het besef dat dit bestaan zoals het door de mens is uitgebouwd,
aan de mens ontsnapt en cultureel, d.w.z. menselijk onbewoonbaar blijft. Ze
willen het opnieuw bewoonbaar maken, er opnieuw een zin in vinden.
Hun visie is niet zo beperkt als Hamilton het voorstelde. Bij een kunstenaar
als Rauschenberg is dat heel duidelijk. Om misverstanden te voorkomen vervangt hij in zijn recent werk de reële objecten door fotografische reprodukties.
Die stellen dan evengoed sportmanifestaties voor als het vrijheidsbeeld van New
York, het portret van John Kennedy, het traject van een kunstmaan, Rubens'
Venus met de spiegel of de Mona Lisa, het symbool van een achterhaalde
cultuur, en ga zo maar door. Niets is voor Rauschenberg taboe. Zelfs niet de
informele schilderkunst, die hij een nieuwe dimensie verleent door ze te projecteren tegen het banale van onze krantenwereld. Cultuur, kunst is voor hem
zoals voor John Cage niet een verleggen van het centrum naar buiten, een
vervreemding van de dagelijksheid, maar een erkenning en tot op zekere hoogte
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een stille verheerlijking van een wereld die hij niet begrijpt, waarvan hij de
samenhang niet ziet en nog minder kan verklaren, maar die hij aanvaardt, in
haar werkelijkheid, in haar objectiviteit, in haar vreemdheid. Zijn passie, zegt
hij zelf, is niets anders dan de staat van disponibiliteit voor het object in zijn
vreemdheid. Dit is, om het woord van Merleau-Ponty te herhalen, het stellen
van een ,il y a'.
Rauschenberg is in de eerste plaats geboeid door het samenbestaan van de
dingen. De wereld van Johns is beperkter. Hij besteedt meer aandacht aan het
object op zichzelf en dit heeft dan telkens iets met semantiek te maken: schietschijven, vlaggen, letters, cijfers, meetlatten, landkaarten. Hij schildert die
objecten precies na en verleent ze door zijn manier van schilderen en door hun
compositie een mysterieuze en veelzijdige realiteit. Hij verstoort onze strakke
rechtlijnige optiek en vermenigvuldigt de perspectieven waarin het object
bekeken kan worden. Zijn cijfercomposities zijn op het eerste gezicht een onontwarbare chaos maar bij nader toezien warden ze leesbaar zodat wij tenslotte niet
meer op een schilderij staan te kijken maar als voor een sfinx naar het raadsel
staan te vragen van de objecten en symbolen waar onze wereld vol van is.
Johns en Rauschenberg zijn nog schilders die zich schilderkunstig meedelen.
Voor de jongere Amerikanen die hun carrière begonnen zijn onder hun inspiratie, is het kunstwerk echter in veel mindere mate een zuiver schilderkunstig
object. Zij staan directer midden in het actuele leven met zijn onpersoonlijke
communicatie — de krant, de film is niet tot mij persoonlijk gericht —, met
zijn consumptiegoederen — de individualiteit van groenten, vlees evenals die
van de koper telt niet meer mee —, met zijn mechanisatie, zijn massamanifestaties én de reactie daarop, de idolatrie van de vedette.
Andy Warhol, die achtereenvolgens op een schilderij tientallen identieke
flesjes, blikjes of portretten copieerde, dan diezelfde flesjes en blikjes reuzegroot als belangrijke individuen reproduceerde, daarna zijn eerste procédé toepaste met silkscreens van lif ef oto's, zegt van zichzelf: „de reden waarom ik op
deze manier schilder is dat ik een machine wil zijn en ik voel dat wat ik als
een machine doe, datgene is wat ik wil doen". Maar hij werkt helemaal niet zo
mechanisch als hij wil doen geloven, want door de beïnkting van zijn screens,
de subtiele verschuivingen die hij erin aanbrengt, het gebruik van leegten komt
zijn gevoelige persoonlijkheid toch om het hoekje kijken. Ook bij Roy Lichtenstein is dat het geval. Lichtenstein speculeert met zijn sterk vergrote prentj es uit
sentimentele stripverhalen ogenschijnlijk alleen op het schaalgevoel. Maar ook
bij hem heeft er een haast onmerkbare adaptatie plaats, waardoor deze banale
prentjes iets episch krijgen en de platvloersheid van Hamilton ver achter zich
laten, al liggen uitgangspunt en inspiratiebron niet zo ver uit elkaar. Van een
van zijn zwartwit schilderijen heeft Robert Melville geschreven: „this image of
the girl next door is for one enduring moment — please don't laugh — the
image of a goddess" en daarmee heeft hij de diepste betekenis van pop-art
samengevat als een mythologie van het banale. Rosenquist keert alles om.
Fragmenten van enorme reclameborden worden op zijn schilderijen binnen de
normale menselijke gezichtshoek gebracht en gaan op die manier bevreemdend
werken. De leegheid ervan wordt zichtbaar gemaakt maar dan weer gevuld
doordat ze in de compositie, die plastisch en niet op zuivere surrealistischliteraire associaties is opgebouwd, wordt opgenomen. Jim Dine is de meest
versatiele van de hier te noemen kunstenaars. Solomon heeft van hem gezegd
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dat elk van zijn werken het uitgangspunt kon zijn voor een volwaardige stilistische evolutie. Dit versatiele karakter is trouwens karakteristiek voor de neorealistische kunstenaars, die open willen staan voor de onbestendigheid van het
momentele en weigeren één aspect van de werkelijkheid tegenover een ander te
stellen. „De tijd komt, zegt Rauschenberg, en verandert uw plan terwijl ge nog
bezig zijt met uw plan te maken".
Segal doet met zijn beelden wat Johns doet met zijn schietschijven, vlaggen
en landkaarten. Hij maakt afgietsels van levende modellen en plaatst die in een
zo realistisch en lokaal mogelijke context: Henry die voor zijn farm zit, de
vrouw in het restaurant, een dinner table met zes personages, de man aan de
juke box, zijn maecenas Robert C. Scull leunend op de deur van zijn dure
wagen .... Men late zich met dit realisme echter niet vangen. Segal gebruikt
gietvormen, hij maakt geen positief. Hij zelf modelleert dus het beeld en
bepaalt de behandeling van het oppervlak. Zijn werk is fascinerend. Men voelt
zich als door een lijfelijke aanwezigheid bevangen en tegelijkertijd verontrust
door de afwezigheid van de plaasteren mens, want de witheid van de figuur
werkt als een leegte. Een beetje zoals de vaagheid van de figuur op de spiegels
van Pistoletto. Men denkt aan de romans van Robbe-Grillet of aan de film
L'Année d'ernière à Marienbad waar ongeveer op dezelfde manier alle echte of
vermeende werkelijkheidscriteria uit de hand worden genomen en men niet
meer weet waar de sofisticatie, het spel, de ernst begint of ophoudt.
Het meest pop van alle Amerikaanse popartisten is Claes Oldenburg, een
Zweed van afkomst. Hij is het minst fotografisch te vatten, omdat zijn kunst
niet zozeer op de verschijning van de dingen speculeert, maar op hun lijfelijke
obsessie. Deze obsessie bewerkt hij door de dingen te isoleren. Door het feit dat
ze niet meer door een samenhang op hun plaats gehouden worden, is er ook
geen schaal meer voor hun afmetingen. Marinetti's woord parafraserend zou
men van Oldenburgs objecten kunnen zeggen: „les choses en liberté". In die
vrijheid verwerven ze een potsierlijke, maar ook verschrikkelijke macht. Met zijn
reuzegrote nylonhemden, das incluis, alles op wieltjes gepresenteerd, met zijn
slappe telefoons, zijn perfecte kitsch bedrooms dwingt Oldenburg ons af te
rekenen met onze eenzijdige, louter technische verhouding tot onze eigen
maaksels, die ons in hun onpersoonlijkheid en onmenselijkheid zijn gaan beheersen. Door de geweldige individualiteit van zijn produkten geeft hij als het
ware door een averechts effect de mens aan zichzelf weer en werpt hem terug
in zijn eigen inwendigheid.
Het Engelse neo-realisme hebben we al enigszins getypeerd met het schilderij
van Hamilton. Om het nader te bepalen mogen we Francis Bacon niet onvermeld laten, die met zijn portretten en figuren op een hallucinante wijze het
mysterie van de menselijke verschijning en haar verhouding tot de ruimte
visualiseert. Het is die menselijke figuur die het Engels realisme beheerst in het
werk van enkele sterke schilders als Howard Hodgkin, Allen Jones, R. B.
Kitaj en daarnaast de minder uitgesproken figuren als Peter Blake, David
Hockney — de meest overtuigende —, Peter Phillips, Derek Boshier en tenslotte Richard Smith, Philip King en Joe Tilson, die het dichtst bij het Amerikaanse nieuwe realisme staan. Al deze schilders, de drie laatsten niet te na gesproken, horen echter meer tot hetgeen men de nieuwe figuratie heeft genoemd.
Dat is echter een te specifiek onderwerp om het nog in ons bestek te betrekken.
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Verder moeten we hier volstaan met de namen te vermelden van jonge
kunstenaars als de Duitser Horst Antes, de Spanjaarden Antonio Saura en
Eduardo Arroyo, de Poolse Fransman Maryan, de Italianen Antonio Recalcati en
Leonardo Cremonini. Een bijzondere vermelding verdient de Italiaan Enrico
Baj. Met een onvergelijkelijke vindingrijkheid, geestigheid en plastisch vermogen haalt hij alle werkelijkheidscategorieën door elkaar om de werkelijkheid
zelf te achterhalen. Zijn personages laat hij meubelen worden, en zijn meubelen
personages. Een chromo van enkele lires met een Zwitsers landschap bevolkt hij
met interplanetaire wezens. De meest triviale pin-up laat hij door een historisch
personage in de travesti van een marsbewoner overvallen. En dat alles met een
wonderbaar eclectisme, dat zich ook in de keuze en de behandeling van het
heterogene materiaal verraadt.
Ten slotte een woord over de Parijse groep. Elders, in New York en Londen,
vonden de nieuwe realisten elkaar slechts in de galeries; in Parijs daarentegen
dienden zij zich aan als een groep met een welomschreven programma. Hun
zegsman was de criticus Pierre Restany. In zijn essay Lyrisme 'et Abstraction,
waarin hij de zin van de informele schilderkunst duidelijk maakt en tevens pleit
voor de noodzaak om achter het informele uit te komen, bepaalt hij het realisme
als volgt: „La passionante aventure du réel percu en soi et non a travers le
prisme de la transcription du concept ou de la traduction d'une émotion". En
verder: „Ces Nouveaux Réalistes considèrent le monde comme un Tableau,
le Grand Oeuvre fondamental dont ils s'approprient des fragments dotés d'universelle signifiance. Ils nous donnent a voir le réel dans les aspects divers de sa
totalité expressive. Et par le truchement de ces images objectives, c'est la réalité
toute entière, le bien commun de l'activité des hommes, la nature du XXe siècle,
technologique, industrielle, publicitaire, urbaine, qui est assignée a comparaitre".
Tot de groep rond Restany behoorden Yves Klein, Arman, Martial Raysse,
César, Tinguely, Spoerri, Hains, Villeglé, Duf rêne, Rotella, en Christo, Deschamps, Niki de Saint-Phalle die er later bij kwamen.
Een Daniel Spoerri zou kunnen gelden als de exponent bij uitstek van het
nieuwe realisme. Zijn bezigheid bestaat er in tableaux-pièges te maken — de
laatste tijd stelt hij ook menus-pièges op — waarin hij de situatie van een
moment, door het toeval ontstaan, vastlegt: een houten blad bijvoorbeeld
waarop de resten van de ontbijttafel vastgelijmd zijn. Om één zo'n 'geanekdoteerde topografie van het toeval' voor te stellen heeft Spoerri zelf eens vijftig
bladzij den volgeschreven. Door het onverwacht fixeren van hetgeen bij essentie
beweegbaar en voorbijgaand is, bewerkt Spoerri een nieuw bewustzijn van het
object en van zijn situatie in de tijd. Hij berooft het van zijn eigen tijd. Zijn
tableaus zijn experimenten om de dingen als het ware te laten sterven en in een
andere, nieuwe tijd te plaatsen. Het is hem dan ook minder om de objecten zelf
te doen dan om deze metamorfose. Als deze tableaus louter spel van het toeval
zijn dan is het ene tableau het andere waard. Bij nader toezien is dat niet het
geval. Misschien zijn er werken die louter aan het toeval te danken zijn. Misschien vormen die werken toevallig goede composities. Maar als het toeval
eenmaal betrapt is, laat het zich niet zo gemakkelijk meer vangen. Normaal gaat
het hier om een bewuste organisatie van het toeval, en dus, of men wil of niet,
om een min of meer artistieke expressie én compositie. De nieuwe realisten
maken kunst, zoals Monsieur Jourdain proza sprak.
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Nog scherper komt dit tot uiting bij de anderen, die affiches, afgedankte
wagens, damesondergoed, roestige veren, grootwarenhuisartikelen gebruiken als
'verf en bindmiddel'. Christo, die plastic wikkelt om de meest verscheidene
voorwerpen of een straat barricadeert met gekleurde oliebussen, is de enige die
alle traditioneel-plastische expressiemedia weet te vermijden. Hij stemt zich
radicaal af op de zuivere communicatie van een idee. Eens dat men een werk
van Christo gezien heeft, heeft het zijn functie vervuld en zijn zin verloren. Het
kan nooit in zichzelf een object van contemplatie worden. Het is alleen maar
een geste, zoals de ready-mades van Duchamp.
Voor Arman, die gelijke voorwerpen in plexiglazen kasten accumuleert of ze
ook al eens in bepaald vormbewuste composities bij elkaar zet, gaat dat laatste
slechts in beperkte mate op. Bij Christo en Spoerri heerst er een soort onbehagelijke obsessie. Hun werk is niet bevrijdend. Dat van Arman wel. Is het de
vindingrijkheid, de humor, de ondubbelzinnigheid, het beeldend vermogen,
de directheid van zijn werk, dat hij nonchalant naast zich schijnt neer te zetten,
die het doen ? Arman is door de werkelijkheid niet geobsedeerd, maar geboeid.
Met zijn superieure vrijheid tegenover materiaal, methode, karakter zelf van het
werk is hij de incarnatie van het nieuwe realisme, dat op de eerste plaats een
open sensibiliteit wil zijn en de kunstwerken op de koop toe neemt.
Bij Klein (gest. in 1962), Hains, Villeglé, Rotella, Dufréne is de esthetische
instelling duidelijk. Alleen hun methodes zijn wat geëvolueerd en deze geven
aan hun werk een resonantie waardoor ze in het nieuwe realisme thuishoren.
Klein werkt met sponsen, gas en vuur, vrouwenlichamen, maar zijn monochrome schilderijen blijven kunstwerken die aan onze gevestigde normen appelleren. De overigen van de hier genoemden werken met gescheurde affiches,
maar sturen op een zelfde resultaat aan: het kunstwerk dat in zichzelf rust, als
een icoon van onze hedendaagse, banale realiteit. Voor César, die auto's laat
samenpersen (en de Amerikanen Chamberlain en Seley die zich op hem inspireren), is een schrootveld hetzelfde als voor meer traditionele beeldhouwers de
marmergroeven van Carrara. Zelfs voor een Niki de Saint-Phalle, die een tijdlang de karabijn hanteerde om haar geprepareerde schilderijen te voltooien,
blijft de wereld, voor zover die voor haar bestaat, binnen de grenzen van het
kunstwerk besloten.
We hebben even het icoonkarakter van deze zogenaamde iconoclastische
kunst beklemtoond, omdat men tegenwoordig al te vlug een nieuwe methode,
een nieuw materiaal of een persoonlijke aanbreng tot een artistieke revolutie
verheft, die afrekent met de gehele kunstgeschiedenis vóór haar. Het nieuwe
realisme schrijft zich in binnen de context van de westerse kunsttraditie, vooral
in die van de moderne kunst. Alleen binnen die context vindt het weerklank en
kan het zijn visie meedelen, die we hebben samengevat als een mythologie van
het banale, d.w.z. het werkelijke dat achter onze idealen en ideologieën verscholen ligt. Hoezeer sommige van deze kunstenaars het ook zouden wensen,
zij kunnen met hun kunst niet buiten het gegeven cultureel-artistieke milieu.
Als zij dat werkelijk willen is er maar één consequente houding: ermee ophouden en zoals Duchamp les gaan geven in schaken. Zij staan, zoals Rauschenberg
zei, in de kloof tussen kunst en leven en kunnen het zich niet permitteren voor
één van beide te kiezen.

Voorrang
Kernprobleem in de verkeersanalyse
ED KREKELBERG S.J.

II. Wiskundige formulering van de voorrang
bij intermitterend verkeer

1. Oversteken van het kruispunt op signalen
ET is een wezenlijk verschil of men een kruispunt benadert in file-verkeer
of niet. In file-verkeer immers komt de beschermende werking van de
harde wand tot maximale ontplooiing. Files van tegemoetkomend en meerijdend
verkeer verschaffen de bestuurders niet alleen de gelegenheid om zonder vermindering van veiligheid en snelheid te kunnen doorrijden; zij zijn daartoe voor
hen ook het signaal, een specifieke eigenschap van LV (I, nr. 10).
Als regel zal bij intermitterend verkeer de bescherming tegen verkeer van
links wegvallen door het ontbreken van de tegemoetkomende file. Welke
invloed heeft dit op veiligheid en doorstroming ? Welke factoren zijn nu
bepalend voor de wijze van oversteken en in hoeverre functioneren zij tevens
als signaal ? Om deze vragen te beantwoorden dienen wij het gehele proces van
het oversteken van het kruispunt bij intermitterend verkeer nader te bezien.
Daartoe onderscheiden wij vooreerst met welke snelheid de bestuurder het
kruispunt mag benaderen, vervolgens hoe en wanneer hij de aansprakelijkheidszone kan binnenrijden, en tenslotte of hij zonder meer de vrije zone gebruiken
kan. Bij elk van deze onderdelen zullen wij nagaan of genoemde factoren
tevens als normale (natuurlijke) signalen werkzaam zijn. Het spreekt vanzelf
dat wij niet zullen handelen over buitengewone signalen, zoals borden, verkeerslichten en aanwijzingen van verkeersagenten, die een verandering in de
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normale voorrangsregeling aanbrengen. Een goede voorrangsregeling immers
heeft ten doel deze, waar mogelijk, overbodig te maken (vergelijk I, nr. 9).
2. Benadering van het kruispunt
Wanneer bestuurder A, rijdend van Zuid naar Noord, in de verte een kruispunt ziet, dan is deze situatie het signaal, waarop hij aanvankelijk weliswaar
mag accelereren, maar toch op het kruispunt met een zodanig afnemende snelheid moet toerijden, dat hij vóór de aansprakelijkheidszone kan stoppen. Totdat
hij een tweede signaal krijgt, dat zijn stoplijn verlegt naar de as van de O-Wweg die het begin is van zijn vrije zone. De gehele straat vóór het begin van de
aansprakelijkheidszone is nu een normaal remstuk, dat bij definitie lang genoeg
is om zo nodig tot stilstand te komen.
3. Het binnenrijden van de aansprakelijkheidszone
a. Feitelijke veiligheid. Welke constellatie van factoren maakt het oversteken
de facto veilig? In fig. 7a laten wij bestuurder A zover oprijden, dat hij langs
de linker straathoek T het voorste deel van de wagen D ziet. (Bij RV ziet hij
langs de rechter straathoek U het voorste deel van de wagen B) . K is het eventuele conflictpunt voor A en D; (L dat voor A en B). Klaarblijkelijk is het
oversteken de facto veilig wanneer A het conflictpunt zal verlaten hebben op
het ogenblik dat voorrangsgerechtigde een gepaste veiligheidsmarge in gebruik
gaat nemen (I, nr. 2). De vraag of deze veiligheidsvoorwaarde vervuld zal
worden hangt af:
1. van de afstanden die A en D moeten berijden om het conflictpunt te
bereiken;
2. van de snelheden van A en D.
Wanneer nu de snelheid van voorrangsgerechtigde gelijk is aan die van
voorrangsplichtige — maar zeker niet groter — mag A de wagen van D voorlangs passeren, op voorwaarde, dat de afstand DK minstens gelijk is aan de
som van drie afstanden, te weten: ten eerste de afstand AK, ten tweede de bij
de gegeven snelheid behorende veiligheidsmarge, en — om exact te zijn —
ten derde de lengte van de wagen van A gemeten van stuur tot achterbumper.
Zou echter de snelheid van D bijv. driemaal zo groot zijn als de snelheid van
A, dan zou eerstgenoemde afstand uiteraard niet AK maar 3 AK moeten zijn.
Tevens zou de benodigde veiligheidsmarge groter moeten zijn.
De feitelijke veiligheid blijkt dus gelegen te zijn in een gunstige verhouding
van de afstanden van D en A tot hun conflictpunt. Anders gezegd: A moet
bij de nadering van het conflictpunt K een voorsprong hebben op D. Deze
voorsprong is uit te drukken door het getal dat aangeeft hoeveel maal men AK,
als lengteëenheid, kan afpassen op DK (tangens a) .
b. De zichtbare voorsprong van A op D is werkzaam als signaal, waarop
automatisch gereageerd kan worden, zonder dat er enige theorie of berekening
voor nodig is. Zoals ook een kat of eekhoorn, die een sprong wil maken, de te
nemen afstand zintuigelijk taxeert in vergelijking met de afstanden die zijn
ervaring hem als „haalbaar" voorstelt. Zo zal ook A de afstand DK taxeren
door de reeds getaxeerde afstand AK als vergelijkingsafstand (lengteëenheid)
te gebruiken. In wezen — hoewel niet reflex — schat hij de grootte van zijn
voorsprong (tga) concreet. Een feit dat, als wij ons niet vergissen, door de
ervaring bevestigd wordt.
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Samenvattend concluderen wij dat het praktisch veiligheidscriterium voor het
oprijden van voorrangsplichtige A is gelegen in de zichtbare voorsprong
die hij heeft op voorrangsgerechtigde D, waarvan de grootte wordt uitgedrukt
in de tangens van zijn gezichtshoek (tga) .
Is deze tga in betrekking tot beider snelheden groot genoeg, dan is het
natuurlijke signaal voor het binnenrijden van de aansprakelijkheidszone gegeven.
4. Het dispuut over het veiligheidscriterium
In de spaarzame literatuur die er over de voorrang bestaat, valt het op dat
men zich wel eens beperkt tot gelijke straatbreedtes en een gelijke mate van
Rechts Rijden (RR). Daarbij blijkt dat DK steeds groter is dan BL, zoals
overigens ook de praktijk op de weg te zien geeft. Welnu, voorstanders van LV
betogen dat dit op een grotere veiligheid wijst: A ziet D eerder dan B. Dit
veiligheidscriterium houdt uitsluitend rekening met de afstand van voorrangsgerechtigde tot het conflictpunt (dus DK bij LV, of BL bij RV), maar verwaarloost het feit dat ook voorrangsplichtige zich naar het conflictpunt begeeft
over de afstand AK (resp. AL). G. Wollaert 1 ) daarentegen geeft aan RV de
voorkeur. Hij is van mening dat men bij BL ook nog de rechthoekszijde AL en
bij DK de rechthoekszijde AK moet optellen; lijnstukken die in het gezichtsveld
van A liggen. Hij houdt wel — en terecht — rekening met AK of AL, maar
kiest als criterium de som van de afstanden, die voorrangsgerechtigde en voorN
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1 ) Priorité de droite ou de gauche? Lin débat bien inutile. Touring-Secours, 15 mars
1964. Vgl. Revue moderne de la Police, mai-juin 1962.
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rangsplichtige moeten berijden, in plaats van het verschil, of beter, de verhouding te nemen. Ook hij verwaarloost daardoor de kapitale vraag of er een
botsing zal plaats vinden of niet.
Het zijn echter niet alleen de gebruikte criteria die de overtuigingskracht in
de bestaande literatuur verzwakken, maar ook het feit dat men zich beperkt tot
slechts enkele voorbeelden, die geen algemene bewijskracht hebben. Dit maakt
het nodig, om, alvorens ons betoog voort te zetten, een eenvoudig coordinatensysteem te ontwerpen, waarmee wij tenminste alle rechthoekige kruisingen met
alle situaties daarop in formule kunnen vangen.
5. Oriëntatie op het kruispunt
In fig. 7b stellen wij de breedte van de Z-N -straat op 2p, en de afstand van A
tot de Z-N-as op q. Deze afstand wordt in de richting WO (dus naar rechts)
positief aangenomen. Voor de dwarsstraat stellen wij deze grootheden resp. op
2p2 en q2 , waarbij q2 weer positief gerekend wordt naar rechts, dus naar Noord
voor B en naar Zuid voor D. De gezichtshoek van A naar links noemden wij
reeds a, en naar rechts 13. De afstand van A tot de zuidelijke rooilijn van de
OW-straat (TU) noemen wij x. In de rechthoekige driehoeken AKD (bij LV)
en ALB (bij RV) zien wij:
AK = x + p 2 — q2AL _ x + p2 + q2
DK = (x + P 2 — q2) tga
BL = (x + P2 + q2) tgf
en in A AVT : tga = p -^
x

in

A

AVU : tgf

= Px q

6. Toets van de besproken veiligheidscriteria (nr. 4)
In de literatuur over de voorrang neemt men gewoonlijk aan dat gelijke
straatbreedtes (p = p 2 ) en een gelijke mate van Rechts Rijden (q = q2)
steeds tot gevolg heeft dat DK groter is dan BL. Uit de gevonden waarden var
DK, BL, tga en tgi8 uit nr. 5 vindt men inderdaad dat DK — BL = 2q. Hiermee schijnt het criterium van enige voorstanders van LV een schijn van juistheid
te krijgen. Merkwaardig is intussen dat het criterium van Wollaert bij p = p2
en q = q2 geen beslissing geeft. Voor AK + DK immers vindt men dezelfde
1
(x2 + 2px + p2 — q2) . Dit criterium is
lengte als voor AL + BL, nl.:
dus onbruikbaar. Alleen het criterium dat DK en BL vergelijkt dient nog getest
te worden. Wij doen dit aan de hand van een situatie die volgens dit criterium
gunstig zou moeten zijn voor RV, doch in feite ongunstig is. Gunstig zal het
zijn voor RV als wij DK < BL kiezen, zodat x moet voldoen aan de ongelijkheden:
o

<x< Pq2 — p2q

q
Voor p = p2 en q = q2 blijkt dit onmogelijk; (immers DK — BL = 2q).
Wij moeten dus minstens één van deze twee gelijkheden laten vervallen. Een
combinatie van gegevens die testcase kan zijn voor RV (tg,e = 1, d.w.z. maximaal gevaar) is de volgende: p = p 2 = 8 m; x = q2 = 5 m; q = 3 m.
Hiermee stellen wij samen fig. 8, waarin:
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AK=8m
DK=17,6m

AL=18m
BL=18m
tgp = 1

tga — 2,2
Volgens bedoeld criterium is RV lichtelijk in het voordeel: BL is 40 cm
langer dan DK. (Volgens het criterium van Wollaert is dit voordeel sprekender: AK -I- DK = 25,6 m terwijl AL = BL = 36 m. Verschil 10,4 m).
Bezien wij nu voor A de mogelijkheid tot oprijden bij RV. Zijn de snelheden
van A en B gelijk, dan mag A niet oprijden: wegens AL = BL (tge = 1)
zouden zij bij L met elkaar in conflict komen.
Bij LV zou A volgens het criterium, dat wij nu testen, zéker niet mogen
oprijden. Is dit juist? Als immers de snelheden van A en D gelijk zijn en A het
punt K reeds gaat verlaten, is D daar nog 9,6 m vandaan (D') . Ja zelfs bij
gunstige omstandigheden — als de wagen van A niet lang is en beider snelheid
niet te hoog — zal A zonder D te hinderen toch kunnen oversteken. Daarmee
blijkt het criterium dat de afstanden van DK en BL vergelijkt ondeugdelijk 2).

N
C?

1
( B)

2 ) Dit voorbeeld diende alleen om de onjuistheid van het besproken criterium aan
te tonen. Gaat A zover mogelijk rechts rijden, zoals de regel wil, dan wordt de winst
aan veiligheid bij het oprijden voor LV nog groter. Bijv.: x = 3m; q = 5m; AK =
6m; DK = 26m; tga = 10/3; AL = BL = 16m; tga = 1. Hier bestaat over de
veiligheid van LV bij het oprijden van A niet de minste twijfel.

VOORRANG. KERNPROBLEEM IN DE VERKEERSANALYSE 177

7. Veilige benedengrens voor tga
De feitelijke grootte van tga (fig. 7b; Z\ AVT) ligt vast in de formule
(1)
xtga=p -{- q
Laten wij voor q ook negatieve waarden toe, dan betekent dit Links Rijden
(LR) bij LV, dus de „this-side-priority" in het spiegelbeeld van de huidige
regeling RR - RV. Spiegelen wij weer terug om de Z-N-as, waarbij a overgaat
in 18 en + q in —q, dan vinden wij de formule voor RR - RV:
(2)
xtgf=p — q
die uit de figuur ook rechtstreeks is af te lezen (A AVU).
Het zou van belang zijn te weten hoe groot tga minstens moet zijn om veilig
over te kunnen steken. De formules (1) en (2) leren daaromtrent niets. Een
exacte benedengrens voor tga, die wij door de letter k zullen voorstellen, is dan
ook moeilijk op te stellen. Deze hangt o.a. af van de schaal van het kruisingsvlak, het RR (q), de afmetingen van de wagens, hun snelheid, hun acceleratieen remvermogen en eventueel de conditie van de bestuurder.
Boven (nr. 3) hebben wij verondersteld dat de snelheid van D zeker niet
groter is dan die van A. Gelijke of kleinere snelheid van voorrangsgerechtigde
vergemakkelijkt het taxeren van de nodige voorsprong (tga) . Het zou van
belang zijn aan k een zodanige grootte te kunnen toekennen dat er — buiten de
waarneming van A om — positionele garantie voor die veronderstelling bestaat.
In fig 7b stellen wij tga _ k; dan is x = P 4- ;• DE = k (p 2 — q2 ) en
k
ES — p2 -}- q 2 . De gezichtshoek van D naar links noemen wij a 2 . Nu is
tga2 = p2+ q2
k (P2 — q2)
Als tga2 <k is, heeft D nog steeds niet het signaal tot oprijden gekregen. Hij
zal dan in staat moeten blijven tot stoppen vóór zijn aansprakelijkheidszone.
Tot deze snelheidsvermindering zal D dus verplicht zijn als k voldoet aan:
–P2 4-

(p2 q2)

< k of (wegens k > o) aan: k > tv-

p2 4-g2(> 1).
p2 q2

Wanneer A dus zover is opgereden, dat zijn zichtbare voorsprong op D groter
is dan déze k, zal de snelheid van D minder moeten zijn dan die van A. Dit is
een positionele garantie.
8. Grotere doorstroming van het verkeer bij gelijke veiligheid
In fig. 9 zijn de lijnen tga = 1, tga = 2 en tga = 3 opgenomen, alsmede
de overeenkomstige lijnen voor tg,8. Bevindt A zich op of ten Zuiden van de
lijn tga = 1 bij LV, resp. tg,8 = 1 bij RV, dan moet hij kunnen stoppen vóór
de 'stoeplijn' (verbindingslijn der stoepranden) wegens maximaal risico. Men
ziet dat RV deze gevaarlijke zone dichter bij het kruispunt situeert en minder
mogelijkheid biedt tot snelheidscorrectie.
Veronderstellen wij dat de wagen van A niet te lang is, en k = 2 voldoende
garantie geeft om over te steken zonder de voorrangsgerechtigde te hinderen.
Bij LV mag A dan gematigd accelereren als hii de lijn tga = 2 overschrijdt.
Bij RV mag hij dat niet voor de lijn tgf = 2 bereikt is. Het sein tot veilig

78

VOORRANG. KERNPROBLEEM IN DE VERKEERSANALYSE

oprijden wordt bij LV dus op grotere afstand van het kruispunt gegeven dan bij
RV. Deze afstanden, resp. x 1 en x2, zijn bij elke waarde van q af te lezen uit de
figuur en te berekenen uit de formules (1) en (2) . Bij q = 1/2p bijv. vindt men
x1 = 3/4 p en x2 = 1/4 p. Algemeen geldt:
x1 = p k en x2 = p
q
(3)
k
k
De weg tussen de punten (x 1 ;q) en (x2q) kan bij LV door A benut worden om
zijn snelheid op te voeren, zodat in het punt (x 2 ;q) zonder veiligheidsverlies
geldt:
v1

> V2

(4)

waarin v 1 en v2 de toegestane snelheden aangeven resp. bij LV en RV.Bij deling
van de formules (3) :
_p +q> 1
(5)
x2 p — q
blijkt dat de grotere lengte van x 1 ten gunste van LV wijst op een grotere doorstroming bij gelijke veiligheid.
Dat deze doorstroming bij LV groter is blijkt dus bewijsbaar, doch de mate
van deze vergroting is (nog) niet exact in een formule meetbaar. Want het
verschil tussen v1 en v2 kan groot genoeg zijn voor A om bij LV veilig te
profiteren van een opening tussen twee voorrangsgerechtigden, waar dit bij RV
reeds niet meer mogelijk was. Dit voordeel wordt in de formules (4) en (5)
niet uitgedrukt.
9. Grotere veiligheid bij gelijke doorstroming van het verkeer
In nr. 8 hebben wij bij LV en RV ons steeds gehouden aan tga = tgfl
(d.w.z. gelijke veiligheid). Daaruit volgde dat x 1 groter was dan x2, zodat A
bij LV eerder kon oprijden. Een volgende stap is dat wij x1 en x2 gelijk stellen,
zodat wij A zowel bij LV als bij RV opgesteld zien in hetzelfde, bewegelijke,
punt (x; q) . In deze situatie, waarin zowel LV als RV aan A toestaan om op
te rijden (gelijke doorstroming), vergelijken wij tga met tgfi (veiligheid). In
fig. 9 is dit aangegeven langs de lijn tgfl = 2 bij q = 1/4 p, q = 1/2 p en q
= 3/4 p. Voor tga vindt men daar resp. 10/3, 6 en 14. Tegenover tg,8 = 2
betekenen deze cijfers voor tga een beduidende voorsprong voor A (bij LV), en
daarmee een grotere veiligheid. Het meest profiteren daarvan de fietsers, die
wegens hun geringe snelheid deze grotere voorsprong nodig hebben (tga = 10
tot 14) . Daarentegen is tgfl = 2 bij RV voor hen niet veilig om over te steken.
Door deling van (2) op (1) bij tgp = k vindt men het bovenstaande als
algemeen geldend samengevat in de formule:
q) k
>
ta= (p+
tga
p—q
Dit nu is de wiskundige vertaling van „grotere veiligheid bij
ming van het verkeer".

(6)
6
doorstro-

Tot hiertoe hebben wij het punt (x;q) verschoven langs de lijn tgfl = 2
(resp. tgfl = k) . Wat gebeurt er wanneer wij dit punt, dat nog steeds de positie
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van A aangeeft, willekeurig verschuiven binnen de driehoek begrensd door de
lijnen tga = 2, tgfl = 2 en de rechter rooilijn? Aangenomen dat k = 2 nog
net voldoende veilig is om op te rijden, dan blijkt dat in de gehele driehoek het
oprijden bij RV gevaarlijk en bij LV veilig is. Ook dit kunnen wij met behulp
van (3) algemeen geldend formuleren: In de periode dat x voldoet aan
P q <x<

k

r

•

k

1

is g^
t <

tg

wijst op veilige doorstroming bij LV, waar RV op grond van onveiligheid
stagneert.
Deze verkeersanalyse ging uit van de vraag, welke voorrangsregeling een zo
groot mogelijke veiligheid aan een zo groot mogelijke doorstroming kan paren.
Vanuit verschillende aspecten belicht, is telkens met een natuurlijke vanzelfsprekendheid gebleken, dat alleen LV de beperkte mogelijkheden die het kruispunt aan veiligheid en doorstroming biedt (I, nr. 1), uitputtend benut en in
harmonie verenigt. Waarvandaan deze vanzelfsprekendheid ? Enerzijds omdat
bij RR de gezichtshoek naar links (a) groter is dan naar rechts (6), en des te
groter wordt naarmate men meer rechts rijdt (q), zodat de zichtbare voorsprong
op verkeer van links (tga) een grotere veiligheid waarborgt (tga > tgfl).
Anderzijds omdat bij RR het signaal tot oprijden op grotere afstand (x) gegeven wordt dan bij RV, en deze afstand des te groter wordt naarmate men meer
rechts rijdt (q), zodat het eerder en daardoor sneller oprijden een grotere doorstroming waarborgt (x 1 > x2 ) . De harmonie van deze grotere veiligheid en
doorstroming wordt blijkbaar gerealiseerd in het product van de zichtbare voor
sprong (tga) en de afstand tot het kruispunt (x) ; dit product is des te groter
naarmate de halve straatbreedte (p) verruimd wordt door het RR (+ q) . Symbolisch is dit neergelegd in de formule:
xtga = p + q
Bij RV echter werken de halve straatbreedte en het RR elkaar tegen (— q) :
hoe meer men rechts rijdt, des te geringer harmonieëren veiligheid en doorstroming. Immers het product van de zichtbare voorsprong en de daarbij behorende afstand tot het kruispunt is bij RV gelijk aan het verschil van de halve
straatbreedte en de mate van RR: xtgp = p — q. Het structurele deficit van de
huidige combinatie RR-RV vindt zijn wiskundige formulering hierin, dat men
met een "—" genoegen moet nemen waar een " +" zou zijn vereist.
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Samenvatting in ste ll ingen
Afkortingen:

LV: Voorrang aan verkeer van Links.
RV: Voorrang aan verkeer van Rechts.
RR: Rechts Rijden.
LR: Links Rijden.
SV: Voorrang voor Snelverkeer.
Offside Priority is: RR r LV, of LR - RV.
„This-side Priority" is: RR - RV, of LR - LV.
1. Veiligheid en doorstroming op kruispunten kunnen alleen in onderlinge harmonie
tot een maximum komen vanuit het grondbeginsel: „Afvoer gaat vóór toevoer(nr. 1) .
2. De voorrang is een wederzijdse recht-plicht-verhouding (correlatie) , die door en
tijdens een noodsituatie omslaat in het tegendeel (plicht-recht-correlatie). Alleen
de noodsituatie — die ontstaat doordat de voorrangsplichtige voorrang weigert —
kan het stoppen op de kruising geoorloofd maken en tevens verplicht (nr. 2 en 3).
3. De analyse van het kruispunt doet zien, dat LV de normale beveiliging is van het
doorstromend verkeer; RV in zijn zuiverste vorm negeert het grondbeginsel en
bewerkt blokkade (nr. 5 en 6) . Llit zijn eigen aard echter is RV de meest geschikte
reserve-beveiliging (nr. 7 - 8).

4.

Deze eigenschap van RV schijnt de overgangsperiode naar LV te vergemakkelijken: vergeet men immers LV, RV mag men in geen geval vergeten; dus treedt RV
als nood-beveiliging in werking. Men kan dit populair maar correct uitdrukken als
volgt:
LV en RV zijn in het verkeer, wat in een zaal de normale deur is en de nooduitgang. Bij ons is de normale deur geblokkeerd en alleen de nooduitgang in
gebruik. De offside priority gebruikt beide deuren in overeenstemming met hun
doel.
Daar het zuivere RV opstoppingen veroorzaakt, is het in de praktijk niet bestaanbaar. Het feitelijke RV handhaaft zich onder invoering van talrijke uitzonderingen,
die slechts verbetering brengen inzoverre er iets van het element LV wordt toegevoegd (nr. 9).
De afschaffing van SV zou het aantal uitzonderingen nog doen stijgen. LV echter
ontneemt aan SV elke bestaansgrond (nr. 9 en 13).
De zelfbescherming van het file-verkeer bij LV ('harde en zachte wand'; nr. 10,
zie fig. 5) leidt tot een volautomatische verkeersregeling (nr. 11-17). LV bewerkt, dat de richting die de meeste druk op het kruispunt uitoefent (dubbele
verkeersstroom boven enkele) automatisch geopend wordt.
De behoefte aan uitzonderingen (voorrangswegen, voorrangskruisingen, verkeerslichten enz.) zal — voorzover zij volgt uit de structuurfout van RV — bij LV
verdwijnen.
In de fase van intermitterend verkeer ( geen file-verkeer) is het veiligheidscriterium
bij doorrijden niet gelegen in de zichtbare afstand van de voorrangsgerechtigde tot
het conflictpunt 1 ) , maar in de zichtbare voorsprong van de voorrangsplichtige
uitgedrukt in de tangens van zijn gezichtshoek (d.i. verhouding van beider afstanden tot het conflictpunt).
Onder de nodige condities en preciseringen is zowel bij LV als bij RV het product
van de factoren, die veiligheid en doorstroming betekenen, een constante. Deze

5.
6.

7.
8.

9.

constante heeft bij RV het verkeerde teken.

1 ) Vgl. 4e Politie-verkeersleergang 1959, Forum. (uitgave ANWB) .

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

zenden van V.N.-troepen naar streken waar de moeilijkheden zo groot
H ETwaren
geworden dat zij een bedreiging voor de wereldvrede vormden, is

niet overal een groot succes geworden. Steeds was er weer de moeilijkheid van
de samenstelling van een dergelijk gelegenheidsleger en bleken de onkosten
voor het V.N.-budget ondragelijk, te meer daar sommige leden onder het motto:
„Wij zijn het met deze actie niet eens" hun bijdrage weigerden; ronduit gezegd
had in vele gevallen het V.N.-optreden nauwelijks of helemaal geen succes,
tenzij men wil uitgaan van de gedachte, dat zonder dit optreden de wanorde
in de betrokken gebieden nog veel groter zou zijn geweest. Hierbij denken
wij speciaal aan Kongo en Cyprus.
Na 4 jaren lang in Kongo geprobeerd te hebben de orde en de rust te handhaven met als enig gevolg, dat de V.N.-organisatie ongeveer bankroet is, hebben
de V.N.-troepen op 1 juli jl. het land verlaten. In de laatste maanden van hun
verblijf hadden rebellen in verschillende delen van het land weer een sterkere
macht weten op te bouwen; de verschillende tegenstanders van de zonder parlement regerende Adoula groepeerden zich in het Comité Nationale de Libération,
een voortzetting van de activiteiten van Lumumba en Gizenga, nu o.l.v. Mulele.
De chaos werd steeds groter en reeds in juni werd er krachtig aangedrongen op
het aftreden van Adoula en op het houden van besprekingen met alle Kongolese partijen over een nieuwe grondwet. Door de regering Adoula werd een
ruime amnestie afgekondigd en Tsjombe, oud-president van Katanga, en Kalondji, ex-koning van Kasai, keerden uit het buitenland terug. Tsjombe kreeg
van president Kasavubu het verzoek te informeren over de vorming van een
overgangsregering, welk verzoek spoedig daarna werd omgezet in de opdracht
een regering te vormen. Deze regering zal volgens de bij referendum aanvaarde
grondwet binnen een jaar verkiezingen moeten uitschrijven. De opstandelingenleider, Soumialot, — Mulele zou intussen gesneuveld zijn — zette zijn strijd
tegen de regering voort en aanvankelijk kwamen steeds grotere delen van het
land in zijn macht. Een ogenblik was er zelfs sprake van dat de V. St. militair
zouden ingrijpen om Tsjombe te steunen, maar in overleg met België werd
hiervan afgezien; wel zou men de economische en militaire hulp aan Tsjombe
uitbreiden. De laatste probeert het nu zelf klaar te spelen en geholpen door
een soort vreemdelingenlegioen heeft hij de laatste week van augustus enige
successen op de rebellen weten te behalen.
Overigens had Tsjombe niet alleen te kampen met moeilijkheden in eigen
land. Op de van 13 -16 juli in Cairo gehouden voorbereidende conferentie van
34 ministers van buitenlandse zaken van Afrikaanse staten bleek hij geen persona grata te zijn; Ghana, Marokko en Algerije verzetten zich fel tegen zijn
plan om president Kasavubu ter conferentie te vergezellen; praktisch met algemene stemmen werd namens de conferentie aan de Kongolese president het
verzoek gedaan zijn premier thuis te laten, waarop de gehele Kongolese delegatie werd teruggeroepen daar dit werd beschouwd als een ongeoorloofde inmen6
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ging in de binnenlandse politiek van Kongo. Op de eigenlijke topconferentie
van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid van 17 - 21 juli bleek deze eenheid

hoogstens nog maar op papier te bestaan; president Nkrumah van Ghana
bepleitte evenals in 1963 de onmiddellijke vorming van een unie-regering voor
heel Afrika, waarbij hij nog steeds denkt aan het voorbeeld van de Verenigde
Staten; aan het hoofd van een dergelijke pan-Afrikaanse regering zou Nkrumah
zelf moeten staan. Hij vond voor dit plan steun bij Guinée en Algerije, maar
werd bestreden door Liberia, Malagasië en uitermate scherp door president
Nyerere van Tanganyika. De voorstellen van Nkrumah werden verwezen naar
commissies en er werd een verklaring van president Nasser goedgekeurd, waarin
werd gesteld, dat de Afrikaanse eenheid in étappes moet warden verwezenlijkt
en dat moet worden begonnen met een verbetering van de samenwerking vooral
op economisch terrein. Dit betekende niet veel anders dan een nederlaag voor
Nkrumah.
Van een mislukking van het optreden van de V.N.-legermacht kunnen wij
gevoeglijk ook spreken op Cyprus; zij is er hier niet in geslaagd om de twistende Grieks- en Turks-Cyprioten te scheiden. Nu is het inderdaad waar, dat dit
veroorzaakt werd door te geringe bewegingsvrijheid en door te geringe bevoegdheden voor het V.N.-leger, maar de voornaamste oorzaak van het mislukken van de poging van de V.N. tot bemiddeling en beëindiging van het conflict
is toch wel gelegen in de volkomen onverantwoordelijke houding van de
Cypriotische president, Makarios. Toegegeven, dat hij het gelijk aan zijn zijde
had toen hij december 1963 bezwaren maakte tegen het onevenredig grote
aandeel van de Turkse minderheid in de regering van zijn land en tegen de
beperkte onafhankelijkheid, die het in augustus 1960 verwierf, maar de middelen die hij toepast om hierin verandering te brengen, zijn geheel onaanvaardbaar. Een eenzijdige opzegging van de verdragen van 1960 door Makarios in
december 1963 kan door geen van de verdragsluitende partijen worden aanvaard
en helemaal niet door Turkije, dat met recht bang is voor het leven van de
Turken op Cyprus. Makarios ging echter zijn gang en speelde rustig met het
gevaar een derde wereldoorlog te ontketenen. Voor het tot een zoveelste crisis
kwam, waren zowel door de V.N.-bemiddelaar, Tuomioja, als door de Verenigde Staten en Engeland reeds herhaalde pogingen gedaan om het conflict bij te
leggen, maar door de weigering om zelfs ook maar een afgevaardigde te sturen
naar Génève, waar Tuomioj a onderhandelde met Griekse en Turkse vertegenwoordigers, boorde Makarios alle pogingen in de grond. Ook een plan van
Dean Acheson inhoudende o.a. een unie van Cyprus met Griekenland, afstand
van een paar kleine eilanden van de Dodekanesus aan Turkije en compensatie
aan Turks-Cyprioten die het eiland wensten te verlaten, werd door Makarios
afgewezen. Op 5 augustus deden Grieks-Cyprioten een aanval op het in TurksCypriotische handen zijnde deel van het eiland en als reactie bombardeerde
Turkije Cyprus gedurende vier dagen. In deze crisis deed Makarios een beroep
op de Veiligheidsraad, die beide partijen verzocht het vuren te staken; nadat
zowel Cyprus als Turkije hieraan gehoor hadden gegeven, werd de rust hersteld.
Inmiddels had Makarios echter ook een beroep gedaan op de Sovjet-Unie en de
Verenigde Arabische Republiek. Chroesjtsjow was zo verstandig om in te zien,
dat een derde wereldoorlog een zeer ernstige zaak is, en antwoordde op het
verzoek, toen de storm reeds weer was gaan liggen; natuurlijk beloofde hij
steun, daar moeilijkheden op Cyprus moeilijkheden zijn tussen twee NATO-
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partners, Griekenland en Turkije, hetgeen voor Moskou steeds aangenaam is,
en bovendien krijgt hij zo de kans zijn invloed in de Middellandse Zee te
vestigen. Dit gevaar ziet de Griekse regering ook in en zij is dan ook helemaal
niet ingenomen met het felle optreden van Makarios zoals bleek uit het feit,
dat er slechts een diplomatieke reactie kwam op de Turkse bombardementen en
uit de beschuldiging, dat Makarios zich niet had gehouden aan de afspraak
zonder toestemming van Athene niet tot militaire actie tegen de Turks-Cyprioten over te gaan. In de tweede helft van augustus verbeterde de toestand op
Cyprus toen Makarios de economische blokkade van de Turks-Cypriotische gebieden ophief, maar deze verbetering hield niet lang aan, daar de aartsbisschop nu
bezwaar ging maken tegen de normale halfjaarlijkse aflossing van het Turkse
militaire contingent op het eiland, die begin september zou moeten plaats
hebben. Op 'aanbeveling' van de Griekse regering overweegt Ankara nu de
aflossing een maand uit te stellen, waardoor het onmiddellijke gevaar weer is
geweken. Inmiddels zijn de onderhandelingen in Génève volkomen vastgelopen
en is de enige kans voor een diplomatieke oplossing: de kwestie voorleggen
aan de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, zoals Makarios reeds lang
wenste, omdat hij daar steun verwacht van de Sovjet-Unie en vele Aziatische,
Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen.
Gevaar voor de wereldvrede bestaat er ook reeds lang in Zuid-Oost-Azië;
in augustus werd dit weer eens meer accuut tengevolge van Noord-Vietnamese
aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in de Golf van Tonkin. President
Johnson reageerde hierop met een bombardement op vlootbases van NoordVietnam om duidelijk te maken, dat de Verenigde Staten niet van plan waren
om over zich te laten lopen; hij verklaarde hiertoe geprovoceerd te zijn door
bovengenoemde aanvallen in de Golf van Tonkin, maar de kwestie werd ingewikkeld toen later bleek, dat reeds voordien Zuid-Vietnamezen aanvallen hadden gedaan op eilandjes voor de kust van Noord-Vietnam, zodat het moeilijk
werd uit te maken wie nu eigenlijk provoceerde. Al verklaren de Verenigde
Staten niet aan deze laatste actie te hebben deelgenomen, toch zijn zij indirect
verantwoordelijk voor dit optreden, daar blijkbaar aan de regering in Saigon te
grote vrijheid gelaten is tot een optreden, waarin de Verenigde Staten onherroepelijk betrokken zouden worden. Het is bekend, dat Nguyen Khanh er herhaaldelijk op heeft aangedrongen de strijd naar Noord-Vietnam te verplaatsen,
maar de beslissing hierover moet in Washington liggen. Een dergelijke verplaatsing zou een directe Chinese inmenging bijna onvermijdelijk maken en dus
leiden tot een oorlog tussen communistisch China en de Verenigde Staten, een
mogelijkheid, die begin augustus ook aanwezig was. Zover is het niet gekomen;
Peking dreigde wel maar weet ook, dat het op dit ogenblik een dergelijke strijd
niet aan kan, omdat het niet kan rekenen op de steun van Moskou. De crisis
ging voorbij, maar werd gevolgd door een binnenlandse in Zuid-Vietnam;
Nguyen Khanh had zich op 16 augustus door de militaire raad laten kiezen tot
staatshoofd en zo zijn tegenstander Duong Van Minh opzij gezet; tevens kreeg
de nieuwe president zeer grote bevoegdheden en verklaarde Khanh, dat de
individuele vrijheden en democratische instellingen in verband met de toestand
van het land nog niet konden worden hersteld; allemaal erg veel woorden met
geen andere betekenis dan de invoering van de dictatuur. Hiertegen kwamen de
studenten en om andere redenen de boeddhisten in verzet en Khanh moest
ondanks de steun van de Verenigde Staten toegeven. Spoedig bleek hij echter
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onmisbaar te zijn en nu heeft hij de leiding weer in handen na tot een akkoord
te zijn gekomen met de boeddhisten. Een volledig herstel van zijn macht betekent dit niet, daar hij zijn rivaal Duong Van Minh het presidentsschap zal
moeten teruggeven.
De krachtige reactie van de Verenigde Staten op het gebeurde in de Golf van
Tonkin was niet alleen bestemd voor Peking maar had ook een binnenlands
politiek doel. Het beleid van president Johnson inzake Zuid-Vietnam stond de
laatste tijd bloot aan scherpe kritiek van senator Goldwater, die in de Republikeinse partij dong naar de kandidatuur voor het presidentsschap; daar het
weifelende optreden der regering ook elders in het land niet erg in de smaak
viel en de democraten mogelijk stemmen zou kosten, achtte Johnson het nodig
te laten zien dat Washington toch niet de 'papieren tijger' was, waarvoor men
het in Peking zei te houden.
Intussen is Goldwater op de conventie van 13 -16 juli in San Francisco
gekozen en werd de katholiek W. Miller door hem aangewezen als eventueel
vice-president. Hiermee zijn de moeilijkheden in de republikeinse partij misschien nog pas aan het begin; de negerafgevaardigden ter conventie waren met
de keuze van Goldwater, die onlangs stemde tegen het aanvaarden van de wet
op de burgerrechten, in het geheel niet ingenomen; enkele vooraanstaande
figuren waaronder gouverneur Rockefeller van New-York hebben besloten de
actie tegen het extremisme van Goldwater voort te zetten, ook nadat de laatste
was begonnen een aantal van zijn meest geruchtmakende beweringen in te
slikken om zijn kansen niet bij voorbaat te vergooien. Voordelig voor Goldwater
is dat de democraat Wallace, gouverneur van Alabama, fel tegenstander van de
rassenintegratie en aanvankelijk van plan om zich als onafhankelijke kandidaat
te stellen bij de verkiezing van de president, deze candidatuur heeft ingetrokken
en zo de weg heeft vrij gemaakt voor democratische tegenstanders van de
integratie om hun stem aan Goldwater te geven. Hiermee zitten wij meteen in
de moeilijkheden in de democratische partij. Op de nationale conventie in
Atlantic City van 24 - 27 augustus werd Johnson bij acclamatie als kandidaat
aangewezen; met veel meer belangstelling werd uitgekeken naar de benoeming
van de vice-president; vele namen waren genoemd maar tenslotte was het toch
geen grote verrassing, dat senator Humphrey van Minnesota als running mate
werd benoemd. Aan deze benoemingen waren moeilijkheden voorafgegaan over
de geloofsbrieven van de vertegenwoordigers uit Mississippi en Alabama, die
zich niet wilden binden aan de besluiten van de conventie inzake de kandidatuur
en, voor wat de eersten betreft, het verwijt te horen kregen segregationistisch te
zijn; na een vergeefse poging de kwestie te regelen verliet een groot deel der
beide delegaties de conventie. De negerkwestie speelt bij de a.s. verkiezingen
waarschijnlijk een zeer belangrijke rol; op de creditzijde van Johnson en de
democraten staat daarbij het feit, dat hij de wet op de burgerrechten heeft weten
te laten aannemen; er zal echter veel afhangen van de vraag of de negerleiders
tevreden zijn over de doorvoering van de bepalingen en hierbij doen zich grote
moeilijkheden voor. In verschillende steden zijn de laatste maanden hevige
rassenonlusten geweest, waarbij veel slachtoffers zijn gevallen. Onverantwoordelijke elementen schijnen deze onlusten te hebben uitgelokt; de regering moet
nu optreden tegen de relletjes en zet kwaad bloed bij de negerbevolking en als
reactie tegen het optreden der negers zouden vele blanken hun steun aan
Johnson kunnen onthouden om zo de volledige integratie tegen te houden.
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In Europa blijkt de samenwerking tussen Frankrijk en West-Duitsland steeds
minder te vlotten; het Frans-Duitse vriendschapsverdrag was begin 1963 gesloten tussen de Gaulle en Adenauer en met diens opvolger, Erhard, kan de Franse
president niet zo goed opschieten. Dit was reeds herhaaldelijk gebleken en op
de houding van Erhard en zijn minister van buitenlandse zaken, Sch " er, werd
dan ook in de CDU-CSU vooral door Adenauer en Strauss felle kritiek geleverd.
Beide laatsten willen een vlottere vorming van een Europese Unie en daarbij
desnoods beginnen met een bi-lateraal Frans-Duits samengaan. Erhard voelt
hiervoor niets, daar dit bij de andere Europese landen zou leiden tot een vermeerdering van de angst voor een Frans-Duitse hegemonie. Ook bij het bezoek
van de Gaulle aan Bonn op 3 en 4 juli kwamen beide landen elkaar niet nader;
West-Duitsland zou Frankrijk later voorstellen doen over de politieke samenwerking in Europa. Deze houding van Bonn heeft in Parijs grote teleurstelling
gewekt en de Gaulle heeft dit bij zijn persconferentie op 23 juli niet onder
stoelen of banken gestoken. Volgens sommigen zou hij, nu West-Duitsland de
lijn van de Gaulle niet wenst te volgen, zelfs de hoop hebben opgegeven op
een nauwere samenwerking met Bonn en zou hij nu proberen — een oud Frans
liedje — toenadering tot Rusland te verkrijgen; er was al sprake van een uitnodiging tot een bezoek aan Moskou, maar dit wordt nu weer tegengesproken.
Van het zo juist genoemde Franse liedje is echter ook een Duitse versie; enige
tijd geleden was Chroesjtsjows schoonzoon, Adzjoebei, in Bonn om o.a. de
mogelijkheid te onderzoeken van toenadering tussen Moskou en Bonn; de Russische premier zou bereid zijn om een tegenbezoek te komen afleggen voor de
visite van Adenauer aan Moskou in 1955; men verwacht dit bezoek in het
voorjaar van 1965 al is men nog helemaal niet optimistisch over een eventueel
resultaat van de besprekingen. De Duitse deelname aan een multi-laterale kernmacht, de Muur en de Oder-Neisse grens zijn evenzovele hete hangijzers bij de
onderhandelingen. Het is mogelijk, dat Chroesjtsjow behoefte heeft aan een
dekking in de rug in verband met het groeiende conflict met Peking. In elk
geval is er beweging gekomen in de posities waarin de partijen tegenover elkaar
stonden. Het is nu maar te hopen, dat zij in de goede richting gaan.
J. Oomes
BELGIË

I

Begin september werden de normale politieke werkzaamheden hervat en
kwamen alle problemen die vóór de vakantie onopgelost waren gebleven,
opnieuw op de voorgrond. In de eerste plaats de grondwetsherziening.
Wat dit punt betreft, bestaat er een dubbele reeks moeilijkheden inzake
procedure. De constitutionele teksten zelf zeggen duidelijk welke weg men
dient te volgen. Het parlement moet beslissen welke artikelen van de grondwet
in aanmerking komen voor wijziging. Vervolgens vinden verkiezingen plaats
voor een wetgevende vergadering. Deze kan de voor wijziging vrijgegeven
grondwetteksten veranderen mits een twee-derde-meerderheid tot stand komt.
Wanneer de constituante haar taak vervuld heeft, wordt ze ontbonden en er
worden nieuwe verkiezingen gehouden.
Theoretisch steunt deze procedure op een typisch constitutioneel en parlementair denken van het 19e eeuws liberalisme. Het is een heldere en strikt
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rechtvaardige procedure. De kiezers weten bij voorbaat over welke artikelen de
door hen te kiezen constituante zal moeten beraadslagen. In de praktijk verloopt
dit echter niet zo vlot. Een grondwetsherziening is niet mogelijk zonder het
onderlinge akkoord van de drie grote partijen. Alleen reeds het opmaken van
een lijst van artikelen die voor wijziging in aanmerking komen, veronderstelt
een minimum aan eensgezindheid. Na maandenlange onderhandelingen hebben
de drie partijen echter nog lang geen akkoord bereikt. Nu wordt er beweerd
dat er tijdens de vakantie in alle geheimzinnigheid privé-contacten tussen partijleiders zijn geweest. Wat daar ook van zij, voorlopig weten we nog niet duidelijk over welke punten de constituante wel zal mogen praten. Als het parlement
(in het komende voorjaar?) uiteengaat, stelt het zich misschien tevreden met
een algemene formule: ,,alle artikelen van de grondwet" zouden dan voor wijziging in aanmerking komen. Maar of deze procedure beantwoordt aan de geest
van de rechtsgeleerden die de Belgische grondwet boven de doopvont hebben
gehouden, is een andere kwestie.
Dit is nog maar een eerste moeilijkheid, de meest formalistische. Het volstaat
echter niet dat de drie traditionele partijen het eens worden over de door de
constituante te behandelen stof, ze moeten ook een voorafgaand akkoord bereiken over de strekking van de hervormingen. Dit is geen formeel constitutioneeljuridische eis, maar een postulaat van de praktische politiek, en dat weegt vaak
zwaarder dan zuiver juridische argumenten. Aldus stoten we andermaal op het
probleem waarover we hier al dikwijls genoeg geschreven hebben. Moet de
grondwet gewijzigd worden in federalistische zin, of blijft de eenheidsstructuur
gehandhaafd ? Worden er bepaalde vormen van decentralisatie of deconcentratie
op de unitaire stam geënt ? Zullen er federalistische elementen bij de eenheidselementen gevoegd worden?
De laatste veronderstelling leidt naar het bekende eisenprogramma van de
Walen: voortaan zou een derde van het parlement in staat zijn, de meerderheid
te blokkeren in kwesties die door de Walen van vitaal belang geacht worden.
Dit zou een premie aan de Waalse minderheid betekenen. Men wijst er wel op
dat deze 'grendelclausules' ook voor de Vlamingen gelden, maar dit is slechts
een ontwijkingsmaneuver. Het gaat hier wel degelijk om een beperking van de
rechten van de numerieke meerderheid op een ogenblik dat die meerderheid
een wapen kan worden voor een nationaal tot meer bewustzijn gekomen Vlaanderen.
Hier ligt dan het knelpunt voor Vlaanderen: waarom zou in afwachting van
de grondwetsherziening de logische democratische regel niet werken ? Waarom
zou de zetelaanpassing, de evenwaardige vertegenwoordiging van alle landstreken, die toch een normaal wettelijk gevolg is van de eenheidsstaat, niet
doorgevoerd worden? De C.V.P. heeft zich uit dit kluwen niet los kunnen
werken en ziet thans met bezorgdheid verkiezingen tegemoet voordat de zetelverdeling aangepast is aan de demografische gegevens, voordat m.a.w. een van
haar plechtige beloften vervuld is.
De koppeling van de grondwetsherziening aan de zetelaanpassing is een van
de onuitputtelijke onderwerpen van onze politieke lectuur. Voor het ogenblik is
het saldo voor Vlaanderen in ieder geval deficitair. Waartoe dient een zetelaanpassing indien er een prijs voor dient betaald te worden die de regelmatige
werking van het eenheidsparlement totaal vervalst ? Het politiek denkende,
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katholieke Vlaanderen ziet de huidige binnenlandse gebeurtenissen met scepsis
en ongeduld onder ogen.
Van alle ministers is die van financiën steeds degene die het meest beknibbeld
wordt, op grond zowel van juiste als van onjuiste gegevens. Ditmaal werd dhr.
Dequae, in de periode waarin de begrotingen voorbereid worden, niet alleen
met de gebruikelijke argumenten bekogeld. Het nieuwe geschut kwam van een
door de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap uitgebracht
rapport over de economische situatie in de E.E.G. Daarin waarschuwde de
Fransman Marjolin tegen het inflatiegevaar en hij schreef voor hoe dit gevaar
dient bestreden te worden, o.m. door het remmen van de steeds maar uitbreidende overheidsbegrotingen. Het was een rapport zoals er vele verschijnen en
de remedies van dhr. Marjolin zijn ieder bekend die de grondbeginselen van de
economische politiek in klassiek verband bestudeerd heeft. Maar het rapport
werd met meer dan gewoon animo gecommentarieerd en tenslotte ingeroepen
tegen het beleid van dhr. Dequae. Het departement van financiën vond het
nodig om te antwoorden op dagbladkritiek en trachtte te bewijzen dat de aangroei van de begrotingen het percentage dat door Marjolin in de huidige inflatoire sfeer draaglijk wordt geacht, niet overschrijdt. Het is tenslotte een steeds
weerkerend dispuut, maar het is wel typisch dat er zoveel belang werd gehecht
aan een E.E.G.-rapport op een ogenblik dat de E.E.G. haar beste sagen heeft
gekend en velen zich afvragen of ze wel ooit haar oorspronkelijk élan terug zal
winnen. De discussie was echter een voorbode van de parlementaire werkzaamheden die vele maanden zullen beheerst worden door de besprekingen van de
budgetten der verschillende departementen.
De gemeenteverkiezingen worden vaak gekenmerkt door lokale en persoonlijke factoren. Het is dus moeilijk, er voor het landsbeleid of voor de ontwikkeling van de politieke en sociale ideeën geldige conclusies uit te trekken. Toch
zijn er steden waarvan het belang zo groot is, dat de samenstelling van de
gemeenteraad en het schepencollege een zaak van meer dan lokale betekenis
wordt. De partijpolitieke acties die op het lokale plan gevoerd worden, kunnen
een weerslag hebben op provinciaal en nationaal vlak. Soms stroomt de overheersende tendens van de goevernementele partijen door naar de grotere gemeenten. Soms ook niet. Zelfs in de grote steden zijn de partijen meestal niet
helemaal vrij te pleiten van politiek geknoei of ze bewegen zich op de rand van
het kleine gehaspel, de kleine corruptie, de nivellerende geestloosheid. Tot een
inzet die iets betekent voor de hele gemeenschap komt men meestal niet. En
toch veronderstelt een gezonde democratie een gemeentepolitiek met standing,
gedragen door mensen van enig formaat. We laten het oordeel aan de lezer zelf
over. Maar persoonlijk hebben we in deze pre-electorale periode alweer veel
verschijnselen gezien die afbreuk doen aan de normen welke door de democratische leiders zo luidruchtig verkondigd worden.
De jongste dagen werd er opnieuw gesproken over een politieke leider die in
de Belgische geschiedenis dan toch een eerste plaats in zal nemen, Paul-Henri
Spaak. Men stelt zich de vraag of hij zijn taak fysiek nog wel aankan. Hij is
steeds hartstochtelijk gehecht geweest aan het politieke bedrijf, hij kan het
blijkbaar niet missen om aan zijn bestaan een zin te geven. Maar neemt hij er

88

POLITIEK OVERZICHT

nu nog deel aan met dezelfde beweeglijkheid, dezelfde onvermoeibaarheid?
Dezelfde vraag kan men overigens stellen voor een hele generatie van politici,
die haar vaste vorm gkregen heeft vóór de oorlog en die na 1944, nogal kritiekloos tegenover haar eigen verleden, de zaken opnieuw in handen heeft genomen. Spaak is zeker een van de topfiguren van die generatie geweest. Zijn
heengaan of de verzwakking van zijn werkkracht zouden nog steeds een verarming zijn van de socialistische politiek (al is hij ideologisch geen socialist) en
van het Belgisch buitenlands beleid. Al vele jaren lang drukt hij op België's
buitenlandse politiek het stempel van zijn beginselloze, maar handige en evenwichtige persoonlijkheid. Hij hield daarbij uitsluitend rekening met de feitelijke
machtsverhoudingen zoals hij die met een soms primair aandoend politiek
instinct aanvoelde. Met primair bedoelen we overigens niets pejoratiefs, al is
het soms verbazend, met welk gemak Spaak de kennis van een dossier voldoende
acht om een standpunt in te nemen.
Fysiek schijnt het hem nu niet te best meer te gaan. Geestelijk heeft hij
nooit veel steun gevonden in de binnenlandse politiek; die verveelde hem en hij
miste er de motieven die pasten bij zijn geestelijke factuur van burgerlijk gecultiveerde dilettant in de goede zin van het woord. Hij is een man uit de tijd dat
men geen specialist mocht zijn om te slagen in de politiek of om een goed
minister te zijn; hij stond ook torenhoog boven de stijlloosheid en de onwetendheid van sommige democratische figuren en milieus die zich nadien op de voorgrond hebben gedrongen.
Er zijn verkiezingen in zicht; misschien wordt een deel van het politieke
toppersoneel volgend jaar afgelost. De oude garde zal wel het eerst begeven.
Misschien komt er nog een tijd dat zelfs Spaaks tegenstanders terugverlangen
naar deze liberale burger in socialistisch ornaat, die zijn spel speelde met klasse,
opportunistisch en oppervlakkig, maar zonder haat. Is het geen veeg teken dat
hij geen gelijkwaardige opvolgers heeft ? Maar kom, in alle partijen is de
armoede aan mensen schrijnend.
6 - 9 - 64.

H. de Bruyne

Forum
Marcel Matthijs (1899 r 1964)
Toen we enige tijd geleden nog bij
Marcel Matthijs waren, stelde hij het,
niettegenstaande, of moeten we zeggen
dankzij, zijn pace-maker zeer goed. Hij
was boordevol dynamisme en scheppingsdrift. In Dietsche Warande zullen
binnenkort nog enkele stukken, helaas
postuum, verschijnen. Op 30 oogst, zoals de doodsbrief schrijft, overleed de
bekende romancier te Brugge. Het was
ons een raadsel, hoe deze man, een boom
van een kerel, die, zoals hij zelf humorvol zegde, met een 'mechanisch hart leefde, maar het is er een van goud', nog zo
in het léven geloofde en in zijn eigen
krachten. Of laat ook dat zich herleiden
tot zijn uitzonderlijk dynamische persoonlijkheid?
Marcel Matthijs kende een literaire
carrière, zoals men zich die van de grote
Amerikanen (die hij bewonderde) voorstelt: twaalf stielen en dertien ongelukken, maar waaruit een ongemeen boeiend
oeuvre kan opbloeien. Dat alles heeft
Matthijs gekend, behalve het succes op
zijn Amerikaans. Het ganse leven van
Matthijs staat in zijn romans uitgetekend.
Hij is begonnen als mijnwerker, en hij
heeft nooit zijn oorsprong verraden, al
werd hij geleidelijk van volksschrijver
een rasschrijver-met-natuurtalent. Het
Grauwvuur (1929) was nog een krachtige volksroman. Maar daarna wordt
Matthijs de heftig realistische proletarische schrijver, zoals wij hem kennen uit
Herfst (1933) , De Ruitentikker (1933)
en Doppen (1936) . Zijn roem bereikte
de auteur eigenlijk met Een spook op
zolder (1938) waarin hij het type heeft
geschapen van het cynisch Filomeentje.
Als toneel werd Filomeentje een der
grote Nederlandse successen vóór de
oorlog. Schaduwen over Brugge (1940)
is het grootst opgezette werk van Matthijs gebleven: hij schildert er de decadentie in af van de burgerfamilie Beuselinck.
Gedurende de oorlog is Matthijs burgemeester van Oedelem, en schrijft hij
minder, o.m. De gouden Vogel (1941).

De repressie en de gevangenis brachten
hem terug naar de literatuur. Hij keert
terug naar zijn jeugd, met b.v. Wie kan
dat begrijpen? (1949) , waarin hij zoveel
vertelt over zijn werk als knaapje in een
bloemenkwekerij van de Bonaventurastraat te Jette. Onder de toren (1958) is
een harde en realistische roman over de
repressie. Vermelden we nog Hellegat
(1949) en Spiegel van leven en dood
(1954) . Zijn meesterwerk blijft voor ons
de novelle Het Turks kromzwaard en
Mur Italien.

Marcel Matthijs was geen mooischrijver, voor hem was het kunstwerk geslaagd wanneer het doorzichtig was geworden voor de harde, geblokte, vierkante werkelijkheid. Hij was een autodidact, die zich compromisloos aan het
leven overgaf. Hij was een teerhartig
man in de grond, vooral gevoelig voor
de trieste toestanden in het proletariaat,
wat hem dan opstandige werken ingaf
als b.v. De Ruitentikker. Zijn agressiviteit was steeds geïnspireerd door edelmoedige verontwaardiging. Zijn sober
realisme loopt soms onmerkbaar over in
een pleidooi, want zijn kunst staat niet
naast het leven, doch met beide voeten
erin. Zijn kunst is een daad, omdat
Matthijs niet anders kan dan actief optreden en ingrijpen, al is het soms om
zich te bukken voor een kei waarmee hij
de ruiten van enkele heilige huisjes wil
inslaan. Doch ook zijn (politieke) tegenstrevers erkennen dat deze man zelfs in
de hardste betwisting eerlijk en oprecht
was, een „waardig opposant". Literair
heeft men hem vaak in de schaduw van
Walschap geplaatst, en er is inderdaad
verwantschap. Maar er zijn verschillen
genoeg om Matthijs zijn eigen autonome
gestalte te laten: Matthijs is heftiger,
grilliger, ook fantastischer met een scherpe zin voor karikatuur. Is het nog te
vroeg om Matthijs een definitieve plaats
toe te wijzen in onze literatuur, even zeker is het, dat zijn oeuvre op dit ogenblik
niet de appreciatie krijgt die het ongetwijfeld, niettegenstaande sommige onzuiverheden, verdient. Misschien zal een
studie die binnen kort over hem ver-
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schijnt (van F. Bonneure) , bijdragen tot
een juistere en betere waardering van
zijn persoon en zijn werk.
B. F. van Vlierden

Historie der
Engelse filmindustrie
Er is geen gebrek aan boeken die de
geschiedenis van de Engelse film beschrijven, maar tot nu toe ontbrak er een
volledige analytische beschrijving van de
historie der Engelse filmindustrie 1 ) . Terzake van vrijwel iedere andere kunstvorm zou het commerciële aspect niet
meer dan een enkel hoofdstuk van een
veel algemener beschouwing behoeven te
zijn, maar terzake van het filmmedium
vereisen de commercieel-economische aspecten terecht een volledig boekwerk,
niet alleen omdat film nu eenmaal in sterke mate afhankelijk is van grote kapitaalsinvesteringen, maar er ook in artistieke zin ten sterkste door beïnvloed
wordt.
Oakley's boek voorziet dus in een behoefte. Het is een boek waarin men allerlei beschrijvingen van zakelijke transacties, fusies, bankroeten, regeringsmaatregelen, recettes en importquota kan verwachten. Maar de dikwijls astronomische
cijfers behoeven niet de minder zakelijk
georiënteerde geest af te schrikken: af gezien van het feit dat ook deze commercieel-industriële geschiedenis zo zijn eigen
romantiek, zijn eigen spanning, z'n eigen
anecdotes en zijn eigen humor heeft, is
het uiteraard onmogelijk over deze materie te spreken zonder daarbij de films zelf
te betrekken en zowel hun artistieke als
hun commerciële kwaliteiten in het geding te brengen. Zo geeft Oakley's boek
dus ook een ruim en gedetailleerd overzicht van wat er in de loop van 70 jaar
Engelse filmgeschiedenis gepresteerd is.
Alleen de laatste fase de ontwikkeling
van een z.g. Engelse „nouvelle vague",
die inzette met Claytons Room at the top
en Richardsons Look back in anger —
is er nogal bekaaid afgekomen.
Overziet men de geschiedenis die Oakley beschrijft, dan valt het op dat het

bepaald niet altijd rozegeur en maneschijn in de Britse filmindustrie geweest
is. Twee kenmerkende factoren springen
voortdurend in het oog: allereerst de omstandigheid dat de Engelse filmindustrie
als geen andere een strijd op leven en
dood heeft moeten voeren tegen zijn
Amerikaanse concurrent; ten tweede het
feit dat na incidentele hoogtepunten en
kansen de Engelse film na korte tijd toch
altijd weer achter raakte door traagheid
van geest een traagheid die zich openbaart in het regeringsbeleid en dat van
de producenten, maar evenzeer in een
tekort aan creatieve inventiviteit bij de
makers zelf. En nog een derde omstandigheid valt in het oog: de oversterke binding aan het theater, zowel in de keuze
van het onderwerp als in die van de
acteurs en de actrices. Natuurlijk is die
binding ook elders duidelijk aanwijsbaar
--- men denke maar aan de z.g. „Film
d' Art" in Frankrijk, die zo nauw gelieerd was met het toneel en de Académie
francaise. Maar nergens is die binding
zo sterk blijven bestaan als in Engeland,
waar wij haar terugvinden tot in de
meest moderne en ,.revolutionaire" uitingen van de Britse „nouvelle vague".
Natuurlijk telt de Engelse filmgeschiedenis ook prachtige individuele prestaties. Het zou te ver voeren hier namen
te noemen, maar zeker dienen wij hier te
wijzen op de voortreffelijke Britse documentaire school, waarvan John Grierson
de meest vooraanstaande representant is
geweest. Maar de hoofdpersoon uit Oakley's boek is die traagheid, dat gebrek
aan initiatief en doorzicht, waardoor telkens weer de verdere ontwikkeling van
de Engelse film bedreigd wordt. Oakley
heeft die schurk met bewonderenswaardige objectiviteit getekend; het is een objectiviteit die hem overigens niet verhinderd heeft sommige geestige anecdotes te
vermelden, zoals het verhaal van de eerste Engelse propagandafilm uit de tweede
wereldoorlog, The lion has wings, waarvan de Duitsers een kopie in handen hadden weten te krijgen die ze in Berlijn als
een lachsuccesje vertoonden, o.a. vanwege een sequentie waarin een Duitse

1) Charles Oakley, Where we came in, The story of the British Cinematograph Industry — George
Allen & Unwin Ltd, London.
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luchtaanval op Londen door versperringsballons werd gekeerd.
Een geschiedenis van de film worstelt
altijd met een nadeel: de film is een efemeer verschijnsel. Vele van de besproken
films zullen altijd „namen" blijven omdat
ze niet of nauwelijks meer te zien zijn.
Zo wordt men ook in Oakley's boek wel
eens overweldigd door alle namen en titels, en men vraagt zich af of toch de
methode waarop de schrijver in zijn inlei-
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ding zinspeelt — de verschillende fasen
te benaderen via enkele zeer markante
filmische exponenten van die fase niet
bevredigender zou zijn geweest. Zijn boek
is zeker geen vakantielectuur ondanks de
onbevangenheid van de titel. Maar voor
wie zich bewust is dat in de film kunst
en economie ten nauwste met elkaar correleren, is Oakley's boek een werk dat hij
met interesse lezen zal.
H. S. Visscher

Boekbespreking
GODSDIENST
BLISSCHE, H. Van den, Het Evangelie
volgens Johannes. '-- Lannoo, Tielt-Den
Haag, 1964, 96 pp., F. 48.
Reeds vroeger had Schr. in zijn vierdelige commentaar op Johannes de vernieuwde interpretatie van het vierde Evangelie
in het bereik van talloze lezers gebracht.
Dit boekje wil de lezer nog iets meer tegemoet komen. Na een beknopte inleiding
op het Evangelie volgen de verschillende
pericopen elkaar op, telkens voorafgegaan door enkele regels toelichting (plaats
in de algemene structuur van het Evangelie, zin van de pericope(. De vertaling
is die van de reeds vermelde commentaar, waarop dit boekje een zeer geschikte inleiding blijkt te zijn.
J. M. Tison
Het Nieuwe Testament met commentaar.
3. J. SCHMID, Het Evangelie volgens
Lucas. — Patmos, Antwerpen, 1963, 443
pp., 1 krt., geb., de 11 dln.: 3.500 F.
In de inleiding op deze commentaar van
het evangelie volgens Lucas handelt J.
Schmid, helder en beknopt, over de persoonlijkheid van Lucas, de behandeling
door Lucas van zijn bronnen, de literaire
en theologische eigen aard van het Lucasevangelie, de lezerskring en doel van het
derde evangelie. De tekst zelf wordt, deel
na deel, besproken vooral om het verband met de andere synoptici te belichten. Sommige kwesties worden langer besproken: eigen aard en historische waarde
van de kindsheidgeschiedenis bij Lucas,
de heilige Geest in de synoptische overlevering, de naastenliefde in het evange-

lie, Jezus en het gebed, Jezus en het lijden.
Opvallend duidelijk, zonder van het essentiële af te wijken, wordt ieder van
deze thema's behandeld. Treffend is de
tegenstelling, die Schmid laat opmerken
tussen de opvatting over het lijden bij de
Joden, de Grieken en Jezus zelf. Vele
teksten uit het evangelie, die op zichzelf
niet onmiddellijk duidelijk zijn, worden
belicht in functie der zeden en gebruiken
van het Jodendom, hun historische achtergrond en de verwachtingen van het
Oude Testament. Dit is dan reeds het
derde deel der vertaling van het 'Regensburger Neues Testament'. Alhoewel deze
uitgave typografisch zeer goed verzorgd
is, toch moet worden aangestipt dat er
nog steeds tamelijk veel zetfouten in de
R.D'hont
tekst voorkomen.
DHEILLY, J., Dictionaire biblique. —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 1300
pp., 4 tab., 9 krtn., geb. F. 350.
Bondig de talloze inlichtingen samenbrengen die voor een beter begrip van de
Schrift dienstig kunnen zijn: dat is de
bedoeling van dit werk, en dit lijkt op
het eerste gezicht haast een uitdaging.
De lezer zal er i.v.m. de Bijbel de gewenste informatie vinden omtrent geschiedenis en aardrijkskunde, mensen en
instellingen, archeologie, literaire kritiek
en geschriften (bij elk canonisch geschrift
wordt de aanwending van de teksten in
de liturgie vermeld). Bovendien behandelt
S. een 250 bijbel-theologische termen, en
gaat van een twintigtal thema's de ontwikkeling in de Bijbel na (b.v. kennis,
woestijn, vuur, licht, Pasen, zonde). In
een werd dat alomvattend wil zijn in zijn
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opzet en toch gemakkelijk hanteerbaar
moet b lijven, is het fataal dat een aantal
technische en theologische termen onvolledig worden uitgewerkt (zo b.v. Rédaction, Onction in het N.T.) . Het boek is
overigens niet voor specialisten geschreven: wie spoedige, en te ge lijk heldere en
betrouwbare informatie verlangt over om
het even welk bijbels onderwerp, zal dit
consultatiewerk dankbaar ter hand nemen. Bijzonder aanbevolen voor Bijbelgroepen.
J. M. Tison
DONCK, Kan. E. van der, In de dienst
van het Woord. — Heideland, Hasselt,
1964, 32 pp., F. 40.
De gelovigen, vooral zij die de priester
aan het altaar als lezer bijstaan, zuller
Kan. Van der Donck, de secretaris van
de Limburgse diocesane commissie voor
liturgische zielzorg, erkentelijk zijn voor
deze brochure. Zij zullen er behartigenswaardige richtlijnen vinden in verband
met het eigenlijke voorlezen over het verschil tussen luid spreken en schreeuwen,
over houding, ademhaling en gespierde
zegging, over de rustpauzen, accenten,
algemene toon en zelfs tot over de gelaatsuitdrukking toe. Niet minder welkom
zullen de twee andere hoofdstukken zijn:
het eerste over het belang van de schriftlezing tijdens de eucharistieviering, het
tweede over het ontstaan van de woorddienst. Zij die bij het Duits nationaal
liturgisch congres van Mainz geraakt zijn
geworden door de heftige waarschuwing
van de Weense zielzorger Mayer, om na
wellicht 'liefdeloze hostie-eters' te zijn geweest toch ook geen 'liefdeloze luisteraars
van het Woord' te worden, zullen deze
brochure aanbevelen en verspreiden.
S. De Smet

DEISS, Lucien, Aug sources de la liturgie. — Ed. de Fleurus, Paris, 1964, 232
pp., ing. NF. 13.
Na Les Pères apostoliques en Hymnes et
prières des premiers siècles, verschijnt dit
boek als derde in de reeks 'Vivante Tra-

dition'. Het bevat een verantwoorde keuze van liturgische teksten en bronnen van
de aanvang af tot aan de 4e—,5e eeuw:
het Instellingsverhaal volgens de traditie
der Synoptici en van de Eerste Korintiërbrief; het eucharistisch gebed van de
`Apostel' der Didachè die de viering nog
kende in het kader van een joods-christelijke maaltijd; het getuigenis van Justinus, de eerste monografie over het christendom met o.m. inlichtingen over de
wijze waarop de nieuwe godsdienst het

doopsel toediende en op zondag liturgische bijeenkomsten hield waarvan de
eucharistie het hoogtepunt vormde; de
Traditio Apostolica van Hippolytus, een
document van uitzonderlijke waarde die
het liturgisch leven tekent in de kerk van
Rome bij de aanvang van de derde eeuw;
nog uit dezelfde periode: de Didascalia
der Apostelen, afkomstig uit Syrië, en het
Euchologion van Serapion, een bisschop
van Neder-Egypte; de anaphora van Addeus en Mari (3e of 5e) , de Papyrus van
Straatsburg (4e eeuw) en de Constitutiones Apostolicae (4e eeuw), een der belangrijkste liturgische compilaties uit de
vroege Kerk; en ten slotte het Euchologion van Der Balizeh, dat meer dan duizend jaar verloren lag in een klooster van
Opper-Egypte. Al deze teksten zijn met
zorg ingeleid en van de nodige noten
voorzien. Verder bevat het aanhangsel,
naast enkele epigrafische teksten met betrekking tot het doopsel, een tamelijk uitvoerige bronnenopgave met beredeneerde
bibliografie, een lijst van bijbelreferenties
en een kostbare analytische tafel.
S. De Smet
RYNNE, Xavier, Brieven uit Vaticaanstad. --- (Ambo) , De Fontein, Utrecht,
276 pp., f 9,75.
Het is toe te juichen, dat van het intussen
reeds beroemd geworden boek Letters
from the Vatican een Nederlandse vertaling is verschenen. Niemand kan met
zekerheid zeggen, wie de auteur is, maar
wel staat vast, dat hij met grote eerlijkheid en wijsheid de eerste sessie meebeleefd en overdacht heeft. Wanneer we
nu op die periode terugzien, blijkt dat het
Concilie intussen heel wat voortgang gemaakt heeft. Het zal ons daarom benieuwen, hoe schrijvers oordeel in zijn verR.S.
volgboeken zal zijn.

CONGAR, Y. e.a., Konzilsreden. '-- Benzinger-Verlag, Einsiedeln, 1964, 220 pp.,
ing. DM. 9.80.
Op het einde van de tweede zitting van
het oecumenisch concilie publiceerden de

theologen Y. Congar, H. Kung en D.
O'Hanion een selectie uit de tussenkomsten van vooraanstaande concilievaders.
De teksten werden gerangschikt rond
vier hoofdthema's, door paus Paulus VI
in zijn openingstoespraak aangegeven:
het kerkbegrip, de ve rn ieuwing van de
Kerk, de eenheid van de christenen en
tenslotte de dialoog met de wereld. Alleen de interventies van vertegenwoordigers van de meer open richting werden
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opgenomen. Vele lezers zu ll en de uitgevers dankbaar zijn omdat ze nu over de
haast volledige tekst van de tussenkomsten kunnen beschikken en zich zo een
oordeel vermogen te vormen over de
evolutie van het tweede Vaticaans Concilie.
L. Braeckmans
BEIRNAERT, L., Expérience chrétienne
et psychologie. ,-- Edit. de l'Epi, Paris,
1964, 440 pp., ing. NF. 24.
Pater Beirnaert heeft zich als het ware
gespecialiseerd in de studie van de verhouding tussen psychologie — dieptepsychologie vooral — en religieuze ervaring.
Een twintigtal van zijn voo rn aamste artikelen, her en edr over tijdschriften verspreid, heeft hij in deze bundel rond vier
hoofdthema's gegroepeerd: psychologie
als pastoraal contactmiddel; psychologie
als onderscheidingstoets van het authentieke en onauthentieke in geeste lijk leven
en volmaaktheidsbestreving; verhouding
tussen dieptepsychologische theorieën en
christe lijke wereldbeschouwing; de psychologische component tenslotte van de
godsontmoeting in gebed en sacrament.
Verschillende van deze artikelen behoren
tot het beste wat over het onderwerp geschreven werd. Beirnaert verstaat de
moeilijke kunst te vulgariseren zonder
neer te halen. En vooral: nergens gaat
de psycholoog zijn bevoegdheid te buiten;
steeds maakt hij eerbiedig halt voor de
drempel van mysterie en begenadiging,
zonder ooit de eerlijkheid van zijn psychologisch vorsen geweld aan te doen.
Dit zeldzaam evenwicht maakt zijn boek
tot een kostbare wegwijzer voor opvoeders en zieleleiders.
L. Monden
MARXER, Fr., Die inneren geistlichen
Sinne. — Herder, Freiburg, 1964, 208
pp., ing. DM. 19.80.
Het kan moeilijk anders dat de 19e eeuwse spiritualiteit afwijzend stond tegenover
de 'applicatio sensuum' in de Geestelijke
Oefeningen van Ignatius. Deze aangelegenheid was veel meer een bron van
discussie en debat dan een inleiding tot
hoger gebed. De vijfde annotatie van
Ignatius 'gustare ac sentire res interne'
alsook de oefening over de hel zijn de
aanleiding geweest tot deze exhaustieve
studie van Fridolin Marxer. In plaats
van eindeloos te boren op een paar gegevens, onderzoekt hij het hele oeuvre van
Ignatius: Geestelijke Oefeningen, Constituties, Geestelijk Dagboek, Lotgevallen
van de Zwerver en Brieven. Wat aan
geestelijke doctrine daarin vervat ligt,

laat de auteur verder belichten door de
voorafgaande traditie, die bij de Alexandrijnen Clemens en Origenes een aany ang neemt, bij Bonaventura vooral een
rijke ontwikkeling kent, en verder in de
'Devotio modema' uitmondt. Met een
diepgaande analyse der 'sentidos espirituales' poogt de auteur een theologische
duiding te doen in het licht van een
christe lijke antropologie. Hier heeft hij
duidelijk de theologische inzichten van
Karl Rahner gevolgd en komt hij tot een
actueel inzicht in de ignatiaanse spiritualiteit. Een voortreffelijk vocabularium
met griekse, latijnse en spaanse trefwoorden besluit deze studie.
J. Vanneste
LEKEUX, Martial, La dure montée. Vie
héroïque de l'abbé Edouard Poppe. —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 304
pp., geïll., F. 135.
De schrijver van dit boek overleed in
oktober 1962; dit is zijn laatste groot
werk, over de priester die hij al vroeger
behandelde, met wie hij zich verwant
voelde, over wie hij nu postuum getuigt.
Martial Lekeux schrijft een eer lijke, getrouwe, levendige biografie: stap voor
stap volgen we zijn held, zijn heilige die
ook voor ons heilig is en 'wonderen' doet.
En diens omgeving en werk staan met
veel schakeringen aangegeven ... Wij
sluiten het boek; wij zoeken Gods wil
bij deze zachte en zieke, durvende en
ondernemende priester, tegelijk hostie en
offeraar. En graag ontvingen we van iemand een synthetisch werk, dat in één
beeld de mens en de priester Poppe zou
weten te tekenen, de dichter en de stichter, de opvoeder en de leider, de Vlaamse heilige in de jaren na de eerste wereldoorlog.
Em. Janssen
EMERY, P. Y., Frère de Taizé, Het
Bidden van Gods Woord. Vertaald door
R. Schilling, nawoord van F. van Haaren, cisterciënzer monniken, Pax, 's Gravenhalte, 1964, 83 pp., f 3,90.
„La Méditation de l'Eglise" was de titel
die Eméry zelf koos. Dat was minder
welluidend en minder affectief, maar duidelijk en recht op de man af. Wat Eméry
geeft en wil geven, zijn eenvoudigweg
raadgevingen voor de meditatie.
Zij zijn dege lijk en goed. Een korte inleiding; dan 21 bladzijden over de strekking
van de meditatie, voornamelijk over haar
gerichtheid op de beschouwing; daarna
nog eens 21 pagina's met praktische goede raad. De rest zijn nawoorden van
anderen en noten. Het laatste nawoord
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geeft een historische kennismaking met
Taizé en een niet oppervlakkige theologische situering.
„Meditation de l'Ecriture" en „Introduction a la Retraite spirituelle" (een vroegere studie van Eméry) met in beide een
ignatiaanse klank die niet tot de titels
beperkt bleef, de ve rt aling door katholieke nederlandse monniken en de overvloedige aanhalingen uit de heilige Schrift
alsook uit Calvijn en Augustinus illustreren hoezeer Emery's gedachten algemeen
in de Kerk aanvaard zijn. Blijkbaar is
het meditatiegebed een gebied waar de
eenheid tussen de uiteenlopende spiritualiteiten en de uiteengelopen confessies
bewaard bleef. Daarom rekent Emery
deze vertaling terecht tot de „tekens van
de meer zichtbare en volle eenheid waartoe Hij ons roept" (8) .
Penning de Vries
LECLERCQ, Prof. Jacques, Ecrits spirituels de Mère Marie-Gabrielle. — Desclee De Brouwer, Brugge, 1964, 137 pp.,
F. 75.
LECLERCQ, Prof. Jacques, Uw wil geschiede. Getuigenis van Moeder MarieGabriel, Karmelites. — Desclée De
Brouwer, Brugge-Utrecht, 1964, 200 pp.,
F. 96.
Het Nederlandse boek is de vertaling van
het Franse (vertaling van een Moniale
uit de Karmel te Drachten) ; beide brengen ons de geeste lijke nota's van de Antwerpse Gabrielle de Ridder (1884-1960),
die in 1906 Karmelites werd te Aalst. In
1921 stichtte ze de Karmel te Herentals;
in 1934 reisde ze naar Portugal waar drie
Karmels tot stand kwamen (Fatima, Porto, Crato); in 1954 kwam ze naar Herentals terug, waar ze in 1960 overleed. Haar
geestelijke getuigenis moet bijna „jaarboek" heten: met uitzondering van de
laatste levensjaren behelst het weinig
méér dan de aantekeningen bij de jaarlijkse retraite. Nergens blijft het bij de
concrete levensomstandigheden stilstaan.
Zuiver berust daarin het geheim van een
uitverkoren ziel, die zich alleen toelegde
op liefde, die zich aan God opdroeg en
weer opdroeg, die beproefd en gezegend
werd, van wie de genaden versluierd bleven en toch glansden ... Met zo weinig
mogelijk commentaar biedt Kanunnik Leclercq ons die teksten aan; persoonlijk
zijn wij er van overtuigd dat veel vrouwelijke religieuzen, contemplatieve en
andere, een soortgelijk verborgen en gezegend leven leiden. Deze herkennen
zich, als ze deze bladzijden lezen; anderen
ontdekken met vreugde een zieleleven dat

zich, in soortgelijke maar gewijzigde omstandigheden, stellig heel dikwijls herhaalt. Waarin en waardoor de wereld
diep wordt geraakt, wonderbaar gezegend.
E. Janssen
GRAEF, Hilda, Mystieken van onze tijd
--- Standaardboekerij, De Spaarnestad,
Haarlem, 1964, 271 pp., f 10.50.
Dit boek bevat in 10 hoofdstukken de
levensbeschrijvingen van 10 begenadigde
mannen en vrouwen uit de laatste anderhalve eeuw; een korte inleiding over de
titel van het boek gaat vooraf. De keus
van de onderwerpen is prettig: naast zeer
bekende figuren als Teilhard de Chardin
en Charles de Foucauld maken we ook
kennis met vrij onbekende personen; naast
6 religieuzen vinden we 4 leken; het zijn
allemaal mensen, die volop „in het leven"
hebben gestaan. De verschillende levensschetsen zijn door een eenheid van stijl en
aanpak verbonden, die men het best kan
karakteriseren als bescheiden en pretentieloos; niet briljant of sprankelend, maar
wel evenwichtig en verstandig. Soms doet
een enkele zinsnede nog even denken aan
heiligenlevens uit een voorbije tijd, maar
over het algemeen vormt dit boek een
geslaagd voorbeeld van moderne hagiografie.
P. v. Breemen
VIDLER, A. R., Traditional virtues reassessed. — S.F.P.C.K., London, 1964, 86
pp., 6 s. 6 d.
Vele benamingen van de traditionele
deugden zijn uit de mode of uit de gunst
geraakt. Zo o.a. het woord „stichting".
Maar het biedt veel stichting en verkwikking om op die zo schijnbaar verouderde
traditionele deugden te reflecteren. Willen zij echter hun aantrekkingskracht herwinnen, dan moeten zij hergewaardeerd
en opnieuw fris geschilderd worden en
wel met een blik, die op het heden als op
het verleden is gericht. Dit boekje bevat
van elf anglicaanse auteurs bijdragen
over onschuld, zachtmoedigheid, kuisheid,
zedigheid, gematigdheid, vroomheid, gehoorzaamheid, voorzichtigheid, vaderlandsliefde, rechtvaardigheid en geluk.
Deze opstellen verschenen reeds eerder
als artikelen in het tijdschrift Theology
van november 1961 tot augustus 1963.
De bundel is een zeer lezenswaard en
leesbaar boekje, dat niet alleen een vals
beeld van de deugden corrigeert, maar
aantoont, dat ware deugd, vrucht van de
H. Geest, zichzelf aanbeveelt en dat de
deugd uit zich aantrekkelijk is en daarom
de mensen voor zich weet in te nemen.
P. Grootens
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TELDER, B., Sterven .... waarom?
(Over sterfelijkheid en onsterfelijkheid in
Bijbels licht) . r J. H. Kok N.V., Kampen, 1963, 174 pp.
Dit boek beoogt de vraag te beantwoorden: Is de dood met het stoffelijk organisme van de mens zelf gegeven? De
wetenschap omtrent de mens biedt geen
oplossing die bevredigt, de Bijbel zal ons
het antwoord moeten geven, stelt de
auteur. Na een kritische bloemlezing van
schriftuurlijke beschouwingen concludeert
dominee Telder, dat er geen bijbelse
doodsproblematiek hoeft te bestaan, als
we maar niet meer willen weten dan de
Schrift ons zegt. Zulk een problematiek
ontstaat alleen bij een onbijbelse antropologie. Tot zulk een antropologie behoort niet slechts het aannemen van een
substantiële dichotomie maar ook het
poneren van een dubbele bestaanswijze
van een gestorven mens tot de dag van
'ptt laatste oordeel. De tussentoestand is
Gods geheim! De auteur voegt hier nog
aan toe, dat er in onze dagen op grond
van een nieuw lezen en verstaan van de
Bijbei een einde komt aan het dualistisch
denken over de mens. Dat dit laatste ook
omgekeerd zou kunnen zijn, m.a.w. dat
het adualistisch denken in een (christelijke) antropologie het verstaan van de
Bijbel beïnvloedt, neemt Teller niet in
zijn overwegingen op. Deze reformatorische studie is stellig ook voor katholieke lezers belangwekkend, ook al zal het
pastorale oogmerk van vertroosting in
katholieke kring niet geheel tot zijn recht
komen.
J. J. C. Marlet
GODIN, A., La relation humaine dans le
dialogue pastoral (Bib!. d'études psychoreligieuses). r Desclée de Brouwer,
Brugge, 1963, 196 pp., ing. F. 120.
GODIN, A., De mense lijke relatie in de
pastorale dialoog (Bibliotheek voor moraalpsychologie en moraaltheologie),
Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 218
pp., ing. F. 96, geb. F. 130.
Reeds vanaf 1958 liet de auteur zeer gewaardeerde studies verschijnen in Nouvelle Revue Théologique over de psychologische facetten van de dialoog tussen priester en gelovige. Deze artikelen
werden, na herwerking, samengebundeld
tot dit boek. Het wordt voorgesteld als
een werkinstrument, waardoor de lezer
zich kan bekwamen in luisterbereidheid
en gepaste raadgeving. Daarom worden
enkele belangrijke elementen van de gespreksrelatie, zoals overdracht, tegenoverdracht en verwerking van de over-
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dracht met systematisch uitgewerkte
voorbeelden geïllustreerd. Daarom werd
er ook een hoofdstuk aan toegevoegd
over de trainings- en supervisiegroepen.
Tenslotte vormt dit boek door zijn uitgebreide kritische noten en literatuuropgave, waarin allerlei verwijzingen, inlichtingen en studieschema's worden verwerkt, een ware leidraad voor ieder die
zich verder in de pastoraalpsychologie
wil oriënteren. De auteur houdt het hierbij niet louter bij de Rogeriaanse nietdirectieve methode, maar integreert ook,
hoewel met veel nuancering, sommige
meer directieve houdingen, en snijdt zelfs
het probleem aan van de vermiddelende
verwijzing naar Christus. Vooral de
priester in de spreekkamer, maar ook al
wie de menselijke ontmoeting in dialoog
ter harte gaat, wete dat hem hier het
beste werkinstrument geboden wordt dat
momenteel verkrijgbaar is. — De Nederlandse vertaling door D. J. Hageman is
F. Cuvelier
keurig.
SIEDL, O.C.D., Suitbert H., Qumran,
Eine Mónchsgemeinde im Alten Bund.
Studie ober Serek Ha-Yahad. Desclee
& Co, 1963, (Teresianum, Roma, Piazza
S. Pancrazio 5 A), 372 pp., D.M. 29.
Naast de vele wetenschappelijke werken
over de Qoemraan-rollen is deze kritische
studie van de Regel der Gemeenschap
geenszins een overbodig werk. Integendeel, dit zuiver filologisch en „theologisch" onderzoek van het handschrift
1.Q.S. is een model in zijn soort door zijn
wetenschappelijke nauwkeurigheid, systematische opbouw en volledige behandeling van het juist omschreven onderwerp.
Het doet ons, meer dan andere onderzoekingen, doordringen tot het eigenlijke wezen van de Qoemraan-gemeente, zoals dit
uit de overvloedige getuigenis van de
tekst zelf naar voren komt. Daarom verklaart Schr. niet de achtergrond van de
secce, doch houdt zich strict aan de tekst
van de Regel met hier en daar een korte
toespeling op het Damaskus-schrift. Persoonlijk hadden wij meer verwijzingen
gewenst naar het syrisch monniksdom.
Vanuit de ziel der Qoemraan-gemeente,
nl. vanuit het totaal toegekeerd zijn tot
God opent Schr. de weg naar het volledig
en juist begrip van de middelen, vormen
en geesteshouding dezer Gemeenschap,
welke zich als enig doel gesteld had het
zoeken van God in de Schrift, het gebed
en de deugdbeoefening. Reeds door zijn
indringende filologische methode om eerst
de definitio nominalis van de verschillen-
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de benamingen en elementen van deze
Gemeenschap diepgaand te ontleden geeft
Schr. ons een duidelijk inzicht in het geheel, zodat wij grote verschillen met de
huidige vertalingen kunnen beoordelen. In
hun zelfstandig gebruik en met voorzetsels beduiden de woorden: raad, verbond,
kring, muur, huis, orde, Israël, enz. de
gemeenschap zelf met al zijn verschillende
leden. Hier toont Schr. een volledig meesterschap van taalkennis, ontleding en beschrijving (overvloedig voer voor vakgeleerden). Als geestelijk doel komt uit
de teksten naar voren het zoeken van
God door de bron der Openbaring, bijbelse kennis van Gods normen (recht) en
het spreken met God in gemeenschappelijk
en privé-gebed. Deze middelen voor gemeenschap en enkeling worden verder
uitgebouwd in een zuivere analyse van
de voornaamste deugden, waarbij God
steeds als bron en voorwerp wordt belicht
(kennis, liefde, rechtvaardigheid, sterkte,
ootmoed, zachtzinnigheid). In deze ontleding bereikt Schr. een grotere zekerheid
dan in de beschrijving der uitwendige
structuur, waarin wij een gedegen ontleding zien van de grondprincipes (gehoorzaamheid, armoede, zuiverheid), van het
bestuur en de tucht (priester-leken, ambten, graden, aanneming, straffen) en van
de riten en gebruiken. Bij de onzekerheid
van de tekst haalt Schr. de verschillende
meningen aan, doch is zelf altijd zeer
voorzichtig in zijn oordeel. Zo beslist hij
niet in de kwestie van het celibaat en
beschouwt hij het zogenaamde avondmaal
als niets anders dan de maaltijd, waarbij
de priester de zegen uitspreekt. In het
licht van deze doorwrochte studie, welke
veel tijd en geduld heeft gevraagd, zien
wij b.v. de zwakheid van vele vertalingen.
Het spijt ons daarom, dat Schr. geen
aparte vertaling van de Regel heeft gegeven. Doch men kan het zelf doen, want
ook de verschillende registers van bibliografie, zaken en namen en van elke verwijzing naar de Regel zelf zijn uitstekend
bewerkt. Een zeldzaam goed werk, waarvan alleen degenen die het Hebreeuws
machtig zijn, een volledig profijt kunnen
trekken.
Olaf Hendriks
BRO O.P., Bernard, Contemplative nuns
speak.. Chapman, London, 1964, 286
pp., 30 sh.
Deze uitgave is een vertaling van een
speciaal nummer van La vie Spirituelle
(juli 1962) . De resultaten van een enquête over het religieuze leven onder contemplatieve zusters worden hier verza-

meld en verwerkt. Zoals het gewoonlijk
gaat bij enquêtes hangt de waarde ervan
grotendeels af van de geformuleerde vragen en van degenen die ter beantwoording hiervan worden uitgenodigd. De
hier voorgelegde vragen raken menigmaal het hart van het religieus leven als
een mysterie; geen wonder dat de antwoorden heel vaak beneden de maat blijven bij gebrek aan voldoende theologische scholing.
W. Peters
MOORMAN, John R. H., The Path to
Glory. Studies in the Gospel According
to Saint Luke. — S.P.C.K., London, 1963,
300 pp., 15 s.
Dit boek van de Anglicaanse bisschop
van Ripon is, ondanks de ondertitel, niet
als een studieboek bedoeld. We zouden
het eerder een meditatieboek noemen. Het
Evangelie van Lucas (in de „Revised
Version") wordt afgedrukt in 89 perikopen; elk daarvan wordt gevolgd door
een korte toelichting en overdenking. Bijzonder diep of oorspronkelijk zijn deze
commentaartjes niet; evenmin kan men
zeggen dat Lucas' eigen visie en spiritualiteit goed tot hun recht komen. Het
is eerder zo, dat het Evangelie van
Lucas, vaak aangevuld met gegevens uit
andere Evangeliën en uit de rest van het
Nieuwe Testament, als een kapstok dient
voor een aantal overwegingen over de
persoon en het leven van Christus en
over het christelijke leven. Dat gebeurt
overigens in een sobere, beknopte en voor
iedereen goed verstaanbare taal.
P. Ahsmann
RINGGREN, Helmer, Faith of the Psalmists. — Fortress Press, Philadelphia,
1963, XXII, 138 pp., $ 4.00.
Deze studie is een Engelse vertaling door
de schrijver zelf van zijn oorspronkelijk
Zweedse werk Psaltarens Fromhet (1957) ,
aangevuld met zijn aantekeningen van
voordrachten in het Engels uit 1955. Ook
in de huidige titel moet Faith vertaald
worden door vroomheid. Daar in 10 jaar
tijd ook de psalmenstudie grote vorderingen heeft gemaakt brengt deze vertaling
nu geen nieuws meer over de theorieën
van Gunkel en Mowinckel. Dit werk
heeft dan ook lang niet de waarde van
zijn Israelitische Religion (1963) (cfr.
Streven, juni 1964, p. 905). Schr. beschouwt de psalmen te uitsluitend als een
vroomheid gevoed door de cultus en uitgedrukt in cultische handelingen. Voor
alle psalmen is dit cultisch element niet te
handhaven. Trouwens schr. geeft zelf toe,
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dat de waarde der psalmen ligt in het feit
dat zij het klankbord zijn van elke persoonlijke, diepmenselijke en godsdienstige
ervaring (p. 114) . Buiten deze polemiek
om, welke in deze studie toch niet volledig wordt uitgesproken, geeft schrijvers
verklaring der psalmen als zodanig ons
een rijk inzicht in de piëteit der psalmisten, vooral wat betreft hun theocentrische
vroomheid en hun begrip van God.
Olaf Hendriks
BIOGRAFIE
Jozef Muls herdacht (Keurreeks, 93) . —
Davidsfonds, Leuven, 1964, 274 pp., 27
ill., ing. F. 94, geb. F. 124.
Dit boek sluit aan bij het gedenkboek
Jozef Muls (Diest 1942) . Na een inleiding door Mgr. Van Waeyenbergh en
een schets door Albert Westerlinck, laat
het tal van medewerkers aan het woord,
die de jeugdjaren oproepen, de veelzijdige
activiteit, bepaalde vriendschapsbetrekkingen. Daar komen brieven van Léon
Bloy bij, een schets door Anton van
Duinkerken, de grafrede door Burgemeester Craeybeckx. Dan de bijgewerkte bibliografie, de voornaamste data uit het
leven en zevenentwintig platen. Met
vreugde begroeten wij deze publikatie,,
De generatie waartoe Muls behoorde
(1882-1961) , is groot geweest, en is nu
voorbij. Veel moet worden opgetekend,
of het gaat onherstelbaar verloren. Dit
boek weet heel wat te bewaren.
Em. Janssen
LAllARINI, Andrea, Paus Paulus VI,
Leven en Persoon. — Paul Brand, Hilversum, Antwerpen, 1964, 182 pp.
Wanneer zo kort nadat iemand tot Paus
gekozen wordt, een levensbeschrijving
van hem verschijnt, is men een beetje
huiverig, dat hier prijzende algemeenheden bij elkaar gezet werden die niet zo
bijster karakteristiek zijn. Het boek van
Lazzarini, red. van de Osservatore Romano, reeds eerder levensbeschrijver van
Johannes XXIII, maakt aan die angst een
einde door de zorgvuldige analyse waaraan het leven en de carrière van Montini
worden onderworpen. Juist nu wij zo gemakkelijk, ten gevolge van de snelheid
der communicatiemogelijkheden, er toe
gebracht kunnen worden om een te haastig oordeel over uitspraken of handelingen van de Paus te vormen, kan deze
schets van Paulus VI er toe bijdragen om
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zijn arbeid met begrip en vertrouwen tegemoet te treden. Het is een voordeel van
deze Nederlandse uitgave, dat er een
hoofdstuk aan toegevoegd is, dat de eerste maanden van het pontificaat behandelt en met name de programmatische
rede die Paulus VI uitsprak bij het begin
van de tweede sessie van het Concilie.
Wat hij daar aankondigde, was een ware
hervorming. Het is tekenend voor de man
die in dit boek geschetst wordt, dat menigeen die na afloop van de tweede sessie
teleurgesteld was, nu gaat zien, dat deze
Paus geen draufganger is die bruskeert,
maar, met alle eerbied voor ieders mening,
zijn gedachten en zijn wil weet door te
zetten. Ons dit reeds in de loopbaan van
Montini te hebben laten zien, is de verdienste van Lazzarini.
G. Adriaansen
KRAMER-BADONI, Rudolf, Ignatius
von Loyola oder die grossere Ehre Lottes. r-- J. P. Bachem, Kóln, 1964, 268 pp.,
D.M. 17.80.
De bekende Duitse letterkundige schrijver
Kramer-Badoni is duidelijk getroffen geweest, toen hij zich in de H. Ignatius van
Loyola ging inleven. Hij vroeg zich daarbij af, hoe het mogelijk is geweest, dat
een man die uiterlijk zo gewoon deed,
erin geslaagd is om aan de wereldgeschiedenis een andere wending te geven. En
daarbij stootte hij op de uitzonderlijke
gaven van geest en hart en tevens op de
rijke begenadiging, waarmee Ignatius een
volmaakt man Gods geworden is en tevens een hoogstbegaafd zielenkenner en
zielenleider. Hierdoor heeft hij die ongehoorde invloed op zijn tijd en op de wereldgeschiedenis uitgeoefend. Men verwachte van dit boek geen levensbeschrijving in de gewone zin van het woord.
Voor de opzet van de S. was het niet
nodig dat hij alles tot in bijzonderheden
verhaalde. Om de man Ignatius te leren
kennen, laat hij hem aan de hand van zijn
gedicteerde autobiografie zijn eigen leven
vertellen: zo zien we Ignatius als de ontdekker van zichzelf en daarna als de
mensenvisser. Voor de periode van het
generalaat gebruikt de S. documenten die
Ignatius in die functie heeft uitgevaardigd. Belangrijke passages worden door
zeer treffende beschouwingen van de S.
toegelicht. Voortdurend beklemtoont hij,
dat Ignatius nog steeds hoogst modern is
en de mensen van deze tijd nog immer
aanspreekt en altijd nog leert hoe de
tegenwoordige wereld uit haar dwalingen
te redden is. De vertaling van de autobiografie is hier en daar zo vrij, dat men
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bepaalde zaken niet in het origineel terugvindt. De behandeling van de Geestelijke
Oefeningen kon mijns inziens nog wat
meer ter zake zijn. Maar alles te zamen
geeft deze levensbeschrijving een zeer
boeiende kijk op de heilige, die het met
zijn christendom ernstig nam en zich voor
zijn Kerk volledig heeft ingezet.
P. Grootens
PSYCHOLOGIE
ISAMBERT, A., De opvoeding der ouders. '-- (Serie Mens en Medemens no.
53) . Uitg. Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1964, 175 pp., f 4,20.
De oorspronkelijke tekst van dit werk
verscheen in 1960 in Parijs. De uiteenzetting is een vrucht van ervaringen opgedaan op de school voor ouders en opvoeders aldaar, verrijkt met een uitgebreide studie van hetgeen elders over
deze kwestie gedaan wordt en gepubliceerd is. Het grote belang dat er gemoeid
is met steun aan de ouders om door een
harmonisch gezinsleven en een verantwoorde opvoedingsmethode hun kinderen
goede ontwikkelingskansen te bieden, behoeft weinig argumentatie, maar het
wordt zeker geaccentueerd door de grote
zorg welke er blijkens dit boek reeds
aan besteed wordt. Van bijzondere betekenis achten wij de beschouwing over de
psychologische problemen door de vorming der ouders gesteld, welke de kern
vormt van het betoog van Isambert. Opmerkelijk is de grote evenwichtigheid,
waarmee hij de verschillende kanten van
de kwestie belicht. In een nawoord heeft
M. Knoop de wel erg gebrekkige weergave van hetgeen in Nederland op dit
gebied gebeurt, aangevuld. Dit boek verdient ruime belangstelling. Wij denken
hierbij aan de pogingen om de samenwerking tussen school en gezin te bevorderen, aan het werk van de verenigingen
voor ouders van gehandicapte kinderen.
Misschien zou hier ook een kader gevonden kunnen worden voor de katechese
van volwassenen, waarnaar in onze tijd
gestreefd wordt.
J. Kijm
BERG, Prof. Dr. J. H. van den, Leven in
meervoud (Een metabletisch onderzoek).
—Uitg. C. F. Callenbach N.V., Nijkerk,
1963, 319 pp., f 17,90.
In strijd met de gewoonte eerst een samenvatting te geven van de inhoud van
het boek en daarna een instemmend of

afwijzend commentaar, worde hier primair een lezersindruk geboden.
Recensents verwachtingen waren hoog
gespannen, op grond waarvan hij met
grote aandacht begon te lezen. De tekst
boeide hem aanvanke lijk zeer sterk, enerzijds door de meeslepende schrijftrant van
de auteur, anderzijds door de rijkdom aan
historische details welke typerend zijn
voor de wijze waarop Van den Berg zijn
gedachtengang stoffeert. Allengs wordt
het procedé duide lijk: de schrijver heeft
een vooropgezette idee en vindt argumenten daarvoor in de literatuur. Het vermoeden rijst dat deze literatuur — schier
teveel voor één man om allemaal te lezen selectief en tendentieus wordt gebruikt; het „negatieve" materiaal wordt
niet aan de orde gesteld. Dan verflauwt
de aandacht en treedt leesmoeheid op;
gecompliceerde constructies worden minder toegankelijk; het slot komt niet als
verrassing maar als verlossing: „Wie vrij
is is niet gelijk. Want wij zijn niet gelijk".
De conclusie is wat bewezen moest wor
den: Gelijkheid is een zaak van moeten.
Ongelijkheid van vrijheid. Het leven in
meervoud begon onder de leuze vrijheidgelijkheid, en kan '-- met alle (rampzalige) consequenties verdwijnen als de
ongelijkheid wordt erkend en aanvaard.
Schrijvend langs metabletische lijnen nam
Van den Berg allerlei fenomenen en gebeurtenissen onder de loupe, van de 18e
eeuw tot nu. Ten tijde van de Franse
Revolutie viel het bestaan van de enkele
persoon uiteen, werd een gedeeld bestaan:
het leven in meervoud was begonnen. De
samenleving desintegreerde, deling van
subject en object, van hand en arbeid,
ontregeling, vervreemding, neurotisering.
Ter illustratie van dit proces worden
o.m. aan de orde gesteld: theorieën omtrent bewust-onbewust, het dualisme, het
dubbelgangstersmotief in de literatuur,
het mesmerisme, de arbeidsdeling, het paratactische contact, de non-directieve gespreksmethodiek, de grotere pijngevoeligheid, het meervoudige gezicht in de fotografie, het voetbalspel als verzetsuiting
tegen de industriële revolutie. Op waarlijk dwingende wijze wordt in dit alles
een logische ordening aangebracht. De
gerangschikte feiten gaan als-van-zelf
spreken in aangewezen betekenissen.
Een grootse visie? Accoord. Een overweldigend boek? Dat is het zeker. Het
geweld van de knap bespeelde veelheid
van uiteenlopende zaken, waar tegenover zich een vermoeid wantrouwen
stelt, drijft de lezer in een twijfel: moest
dit allemaal worden opgedolven en op-
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getekend om mij te ove rt uigen van een
simpele waarheid of doe ik de schrijver
onrecht die zoveel moeite deed om een
metabletisch onderzoek briljant te verrichten?
Wie deze twijfel zelf wil ervaren resp.
riskeren, kope dit boek waar men niet
licht onverschillig tegenover blijft.
J. J. C. Marlet

WETENSCHAPPEN
MELSEN Van, Prof. Dr A. G. M., Evolutie en wijsbegeerte. (Aulaboek). — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964,
236 pp.
De schrijver geeft in dit aulaboek een
synthese van zijn ideeën betreffende het
vraagstuk van de evolutie en de wijsbegerige implicaties. Het gaat niet alleen
over de strikt biologische evolutie, die
komt in het vijfde en zesde hoofdstuk
naar voren, maar over een veel groter
gebied, waarbij het denken over de materie en de geestesontwikkeling (hoofdstuk
8: geschiedenis als evolutie) eveneens
hun plaats krijgen. Zo vinden ook beschouwingen over ethiek en vooruitgang,
over culturen en over volwassenheid hun
deel in het totale evolutionistische beeld.
Zeer waardevol lijkt mij het derde hoofdstuk, waarin van Melsen uitwerkt, hoe
het impliciete materiebegrip veel rijker is
dan het doorgaans geëxpliciteerde, b.v.
in de zelfactiviteit van de materie, in de
radicale veranderlijkheid en in de herleidbaarheidsidee. Juist dit impliciete materiebegrip maakt het mogelijk de lijn
door te trekken van materie naar leven
en naar geest. Als synthetische visie acht
ik het boek betrouwbaarder dan de visie
van Teilhard, omdat van Melsen rustig
wikt en weegt wat hij wel en wat hij
niet kan zeggen. Natuur lijk is het waar,
dat boeken als die van Teilhard de stoot
hebben gegeven, maar van Melsens boek
is verder en evenwichtiger, en ook wetenschappelijk meer verantwoord. Het
voor en tegen, b.v. in de kwestie van het
al of niet opnemen van de inner lijkheid
in een biologische definitie van leven,
wordt eerlijk naar voren gebracht, ook
al laat hij zijn voorkeur duide lijk b lijken.
Mij doet enigszins vreemd aan, dat van
Melsen de causaliteit van de moderne
natuurwetenschap eerder in verband
brengt met de Aristotelische causa formalis dan met de causa efficiens (p.
146), ook al wordt het dan een causa
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formalis 'nieuwe stijl', nl. een functioneel
verband tussen aspecten van dingen, zoals dat in een wet neergelegd wordt.
Hiermee houdt het op een Aristotelisch
begrip te zijn. Het komt mij voor, dat
causaliteit als causa formalis alleen slaat
op de beschrijvende natuurwetenschap of
op het zoeken van wiskundige formuleringen voor de wetmatigheden in de fysica. Met name de biologie acht dit niet
voldoende. Hier vooral komt ook de causaliteit als de Aristotelische causa efficiens naar voren. Als geheel is het een
uitstekend en betrouwbaar boek, dat de
lezer rijker en ook optimistischer maakt.
Van harte aanbevolen.
M. Jeuken
VAN MELSEN, Prof. Dr. A. G. M.,
Theoria en praxis. Rede voor de verenigde vergadering van de beide afdelingen
der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen. r-- Noord-Holl. Uitg. Mij, Amsterdam, 1964, 17 pp., f 1,50.
Met als uitgangspunt een gedachte van
Pos, dat in de moderne tijd in tegenstelling tot de Griekse, de praxis of toegepaste wetenschap prioriteit heeft verkregen boven de theoria of zuivere wetenschap, onderzoekt van Melsen in een
knap betoog de verhouding tussen zuivere en toegepaste wetenschap. In een
geschiedkundig overzicht vanaf de Grieken tot nu toe wordt deze relatie besproken. In de moderne tijd zien wij vooral
hun wederzijdse beïnvloeding, hun onderling op elkaar betrokken zijn. En deze
stelling geldt niet alleen voor de natuurwetenschap, maar is door te trekken naar
andere gebieden van menselijk weten, tot
geschiedenis en wijsbegeerte toe. Het
wordt dan betrekkelijk om van een prioriteit van een van beide te spreken, temeer daar ook bij de Grieken een zekere
ethische praxis steeds in de theoria was
geïmpliceerd. Van Melsen suggereert, dat
de theoria meer voortvloeit uit het geestzijn van de mens en de praxis meer uit
diens lichamelijkheid. In de moderne monistische mens-opvatting moeten dan ook
inderdaad theoria en praxis ineenvloeien.
Toch is er bij de lezing van deze rede
bij ons een vraag opgekomen: in de eenheid van stof en geest is er ook een hiërarchie, die geest hoger stelt dan de materie. In de zijns-ontplooiing ontvouwt
zich de materie naar het hogere geestzijn. Zou hieruit toch niet een zekere
meer-waarde van de theoria boven de
praxis volgen, een meer-waarde, die o.i.
niet geheel uit de doeken is gekomen?
M. Jeuken
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SCHRODINGER, PLANCK, EINSTEIN,
LORENTZ, Briefe zur Wellenmechanik.
— Springer-Verlag, Wien, 1963, 68 pp.,
D.M. 10.--.
De quanten-mechanica is in twee gedaanten ontstaan, nl. de matrix-mechanica en
de golf mechanica. Deze laatste vorm is
door Erwin Schródinger gevonden rond
het jaar 1926. In het hier besproken boek
vindt men 21 brieven van en aan Schródinger verzameld, die voor het merendeel
uit het jaar 1926 stammen en die allen
op de golf-mechanica betrekking hebben.
Zij zijn in opdracht van de Oostenrijkse
Academie van Wetenschappen uitgegeven door de senior van de Oostenrijkse
fysici K. Przibram. Het boek bestaat uit
drie delen: eerst 4 paar korte brieven van
en aan Max Planck. Deze brieven zijn
zeer hartelijk, gewoonlijk kort en er wordt
maar weinig fysica in besproken. Het
voornaamste onderwerp is eigenlijk om te
komen tot een afspraak voor een lezing
en een colloquium van Schródinger in
Berlijn over zijn nieuwe theorie. Lezing
en colloquium vonden plaats op 16 en 17
juli 1926 in tegenwoordigheid van o.a.
Planck, Einstein, von Laue en Nernst.
Het tweede deel bevat 5 paar brieven
met Einstein (2 uit 1926, 1 uit 1928,
1939 en 1950). Hier komt meer fysica
aan de orde. Sommige moeilijkheden, die
hier worden besproken, zijn voor ons nu
triviaal. Maar het is interessant om mee
te beleven, hoe een grootse theorie moeizaam ontstaat. Einstein schrijft fel en
bloemrijk, en engageert zich veel meer
dan Planck. Tenslotte komen er twee
brieven van Lorentz en 1 antwoord daarop van Schródinger. Het zijn alle drie
zeer lange brieven uit 1926. Lorentz is
superieur. Zijn brieven zijn rustig, uitvoerig, ontzaglijk erudiet en diep indringend. Het is duidelijk, dat Schródinger
hier zeer effectief geholpen wordt in het
uitbouwen van de golf-mechanica, en het
is een vreugde om te lezen, hoe sympathiek en van welk een hoog niveau deze
correspondentie is. Het boek is bijzonder
fraai uitgegeven en bevat 4 grote foto's
van de betrokken fysici.
P. v. Breemen
KUNST
HUELSENBECK, Richard, Dada, eire
literarische Dokumentation. — Rowohlt
Verlag, 1964, 300 pp., D.M. 12,80.
Een vrij belangrijk deel van recente uit-

gaven bestaat uit documenten daterend
uit de heroïsche jaren van de moderne
avant-garde. De heruitgave hiervan is
zelfs nog voor een goed deel te danken
aan de oud en mild geworden revolutionairen van die dagen voor, onder en onmiddellijk na de eerste wereldoorlog, die
ons hun teksten van veertig jaar en meer
geleden opnieuw ter overweging geven.
Niet zonder reden. Wij staan in een tijd
van bezinning met een zeker heimwee
naar het leven uit die wilde jaren, met
een zeker schuldbewustzijn ook dat wij
de boodschap die het inhield hebben
laten verschralen, met een zekere moedeloosheid vooral ten overstaan van de
toekomst. Was alles tevergeefs? Kunnen
wij nogmaals opnieuw beginnen? Zijn
wij niet immuun geworden voor revolutionaire ideeën? Zijn wij nog in staat tot
de eeuwig-noodzakelijke dada, die er
voor moet instaan dat ons contact met
de werkelijkheid authentiek blijft? Richard Huelsenbeck zorgde voor de zoveelste confrontatie-mogelijkheid met zijn
nieuw boek over Dada. Hij schreef een
bondige inleiding Dada oder der Sinn im
Chaos en presenteert daarop in een viertal hoofdstukken de essentie van de literaire dadaproduktie: 1. manifesten, pamfletten, protesten, 2. prozateksten, 3. lyriek, 4. portretten, zelfportretten, antiportretten. Het boek van Huelsenbeck
sluit aan bij dat van Tzara Sept manitestes dada, dat we onlangs hebben besproken, en bij Das war Dada, uitgegeven door de dada-specialist Peter SchifG. Bekaert
ferli.
Ullstein Kunstgeschichte. 7. W. SASZALOZIECKY, Die Altchristliche
Kunst, 160 pp., 8 klpl., 44 pl., 30 tek. —
8. id., Byzantinische Kunst, 160 pp., 8
klpl., 41 pl., 29 tek. --• Per deel 70 F.,
UllsteinVerlag, Frankfurt-Berlin.
In de Ullstein Kunstgeschichte, een pocketuitgave van de Zwitserse Illustrierte
Welt-Kunstgeschichte, is het de in 1959
overleden professor Sas-Zaloziecky die
de vroeg-christelijke en de byzantijnse
kunst behandelt. Hij doet het op een
vlotte, bevattelijke én oorspronkelijke
manier, zo dat zijn overzicht niet alleen
voor niet-ingewijden gemakkelijk te volgen is, maar ook voor geïnteresseerden
boeiend blijft. In het deel over de vroegchristelijke kunst heeft hij het achtereenvolgens over de architectuur, de sculptuur, de schilderkunst. Als besluit geeft
hij een hoofdstuk over Ravenna en over
de overgang van de vroeg-christelijke
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naar de middeleeuwse kunst in het westen. In het deel over de byzantijnse kunst
volgt hij een meer chronologische volgorde en behandelt achtereenvolgens de
vroeg-, de middel- en de laat-byzantijnse
kunst. Daarna heeft hij het afzonderlijk
over de kunstnijverheid, over de byzantijnse kunst in Oost-Europa en in de
Balkanlanden. Prof. W. Sas-Zaloziecky
was altijd bijzonder geïnteresseerd in de
verhouding van oost en west binnen de
europese grenzen. In 1936 publiceerde hij
zijn Byzanz und Abendland. Hij gelooft
in de eenheid van beide delen van Europa en in die geest is het dat hij ook de
beide hier besproken werken heeft geschreven. De serie is goed geïllusteerd.
G. Bekaert

1. Ullstein Bauwelt Fundamente. — 2. Le
Corbusier, Ausblick auf eine Architektur, 215 pp., 231 afb., D.M. 10,80. —
3. Werner HEGEMANN, Das steinerne
Berlin, 344 pp., 100 afb., D.M. 12,80. —
4. Jane JACOBS, Tod and Leben grosser
amerikanischer Stádte, 220 pp., D.M.
8,80. --- 8. Bruno TAUT, Friihlicht
1920.1922, 224 pp., 240 afb., D.M. 9,80.
--- Ulistein Verlag, Berlin, 1963.
Ulrich Conrads, de actieve Duitse architect-criticus, heeft met de serie BauweltFundamente een uiterst verdienstelijk
initiatief genomen, dat niet alleen historische verkenningen in de architectuur
van deze eeuw vergemakkelijkt, maar
ook een actuele bezinning op de architectuur van het ogenblik stimuleert. Hij
voorziet in zijn serie een vijftigtal delen
waarin moeilijk of helemaal niet meer te
bereiken teksten die belangrijk zijn voor
de architectuurgeschiedenis van onze
eeuw, heruitgegeven worden. Principieel
is de serie niet tot Duitse teksten beperkt
--- daarvan getuigen delen als bijv. die
van Le Corbusier en Jacobs en die over
Sullivan en de Stijl maar in hoofdzaak
bevat ze toch documenten van Duitse
oorsprong. Dat is overigens niet erg verwonderlijk. Want de theoretische bezinning omtrent de evolutie van de moderne
architectuur heeft voor een goed deel in
het Duitsland van de Weimar-republiek
plaats gevonden. In de eerste vier delen
die we hier voorstellen horen hiertoe de
heruitgave van de periodiek Fruhlicht
(1920 - 1922) dat oorspronkelijk verscheen als bijlage van Stadtbaukunst
alter und neuer Zeit en later, na een
principiële breuk met dat tijdschrift, in
losse afleveringen 'eine Folge f ur die
Verwirklichung des neuen Baugedan-
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kens'. De voornaamste medewerkers aan
Friihlicht waren behalve de hoofdredacteur Bruno Taut, Paul Scheerbart, Carl
Krayl, Paul Gosch, Hans Scharoun,
Hermann Finsterlin, Kurt Schwitters,
Adolf Behne. De lectuur van deze gelegenheidsteksten van meer dan veertig
jaar geleden is aanbevolen omdat wij nu
langzamerhand in het licht van de verdere evolutie van de moderne architectuur verkeerde ideeën zijn gaan vormen
over die avant-garde en de veelheid van
haar aanzetten waarvan er nu pas sommige opnieuw aan het licht komen. Het
boek van Werner Hegemann Das steinerne Berlin, Geschichte der gróssten
Mietskasernenstadt der Welt (1930) kan
men hierbij laten aansluiten. Het is een
uitgebreid en scherp pamflet op de geestloze steenhoop van de toenmalige Duitse
hoofdstad, aan wie vele Duitsers het nu
nog niet vergeven hebben van hun land
'ein Provinz ohne Metropole' en van hen
allen 'Provinzler' te hebben gemaakt.
Ook het boek van Le Corbusier Vers
une architecture kan men als een stukje
Duitse geschiedenis beschouwen. Het
verscheen immers als eerste vertaling uit
het frans onder de titel Komnenden Baukunst in 1926. Voor de heruitgave werd
de oorspronkelijke vertaling van prof.
Hans Hildebrandt herzien. Het gaat om
een verzameling artikelen die in 1920 1921 in het door Le Corbusier geredigeerde tijdschrift Esprit nouveau waren
verschenen en waarin vooral trois appels
à mm. les architectes destijds fel was ingeslagen. Deze artikelen vormen nog altijd een van de meest pregnante expressies van Le Corbusiers opvattingen.
Jane Jacobs geeft ons met haar The
Death and Li fee of Great American Cities
(1961) eveneens geen rustig werk te
lezen. Zij heeft het terecht tegen de bekrompen bureaucratische toepassing van
urbanistische slogans die in plaats van
de steden meer bewoonbaar, ze volslagen
onbewoonbaar aan het maken zijn. Met
veel temperament verzet ze zich tegen
een urbanistische orthodoxie die het
leven haar kortzichtige wetten wil opleggen en een stad in elkaar wil steken
als een stukje speelgoed. Dit boek hoort
misschien niet helemaal bij de opzet van
de serie, maar het releveert wel scherp
haar tendens om een dikke kei te gooien
in de architectonische kikkerpoel van
het ogenblik. Ook een blik op de werken
van dertig veertig jaar geleden is ervoor
dienstig. Wij hebben met de jaren wel
veel aan positieve strijdkracht ingeboet.
G. Bekaert
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VARIA
JOOSTEN, L. M. H., Katholieken en facisme in Nederland 1920-1940. --- Paul
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 457
pp., f 14,90.
Het is een bekend feit, dat in de periode
tussen de twee wereldoorlogen menig
overtuigend katholiek partij koos voor
fascistische bewegingen. Ook in Nederland, waar de parlementaire democratie
in een sociaal-economisch ontredderde
maatschappij weinig inspirerend werkte,
hebben vooral katholieke jongeren door
een dergelijk rechtsomkeert kerk en vaderland menen te moeten dienen. Aan de
huidige generatie van katholieke jongeren, die voor zover zij een idealistisch
non-conformisme belijdt — doorgaans
links georiënteerd is, komt dit thans historisch geworden verschijnsel niet alleen
betreurenswaardig, maar ook onbegrijpelijk voor.
Daarom heeft Dr. Joosten met zijn hierboven genoemde dissertatie niet alleen een
belangrijke wetenschappelijke prestatie
geleverd, maar ook aan iedere politiekgeïnteresseerde lezer de kans geboden,
zijn inzicht in een recent verleden te verdiepen en zijn hedendaags standpunt beter te funderen. Het boek is in hoofdzaak
de vrucht van een uitgebreid onderzoek
in het zo rijke Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam en van
een grondige bestudering van een twintigtal contemporaine tijdschriften. Daarmee zijn talloze feiten en opvattingen bijeengezet en met elkaar in verband gebracht.
Dit interessante proefschrift biedt enerzijds veel meer dan de titel doet vermoeden. Zo vindt men er een zeer uitvoerige,
uiteraard nogal aan de buitenkant gebleven geschiedenis van de katholieke letterkunde tijdens het interbellum (hfdst. III),
alsmede een gedetailleerde ontwikkelingsgang van politieke bewegingen als Zwart
Front (hfdst. IV) en Verdinaso (hfdst.
V). Anderzijds krijgt het hoofdthema, de
relatie tussen katholieke geloofsovertuiging en keuze voor het fascisme, temidden
van de overstelpende hoeveelheid parafrases niet voldoende reliëf. Graag had
men de door katholieke fascisten gegeven
argumentaties door Joosten op hun merites beoordeeld en bovendien wat meer
tegen de achtergrond van de toenmalige
toestanden en katholieke communis opinio
afgetekend gezien. Wellicht had dan met
minder woorden over de kern van de

zaak meer kunnen worden gezegd.
Niettemin weet Joosten de lezer van zijn
boek, zoals het thans voor ons ligt, te
boeien. Een blik in het personenregister
is voldoende om te beseffen, dat hij
„Zeitgeschichte" schreef, hetgeen t.a.v.
een kleine nationale gemeenschap veel
takt en reserve vraagt. Daarvoor beschikte de auteur rijkelijk en alleen daarom al verdient hij een met recht te verwachten uitgebreid lezerspubliek.
J. A. Bornewasser
Geest van de tijd. De redevoeringen
van de Adelbert-landdagen. (Ambo), De
Fontein, Utrecht, 1964, 265 pp., f 8,90.
Met de bundeling van de redevoeringen
die op de landdagen vanaf 1958 werden
gehouden, geeft Adelbert een belangrijk
tijdsdocument. De onderwerpen betreffen
name lijk alle de verantwoordelijkheid en
de positie van de katholiek in de wereld
van vandaag. We worden geholpen door
wat hier wordt weergegeven om ons
daarop te bezinnen. Het was waarschijnlijk praktisch onuitvoerbaar, maar het
zou interessant geweest zijn, indien de
voornaamste punten der gedachtewisseling ook waren opgenomen.
R.S.

RAABE, Paul, Ich schoeide die Zeit aus.
--- Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1964, 386 pp.
Franz Pfemfert de uitgever van het expressionistisch tijdschrift Aktion, schreef
reeds in 1914, toen zijn blad drie jaar
bestond: „Wat in de laatste drie jaar in
mijn tijdschrift gedrukt werd is zo waardevol en zo rijk aan leven dat toekomstige historici op het terrein van de kunst,
literatuur en politiek de geschiedenis van
het hedendaagse Duitsland niet zullen
kunnen schrijven zonder Aktion te hebben bestudeerd ... ". Zijn voorspelling
kwam uit. De auteurs die bij hem publiceerden waren inderdaad de voornaamste
van de eerste twee decennia van onze
eeuw, met name: Gottfried Benn, Theodor Dubler, Kasimir Edschmid, Georg
Heym, Else Lasker-Schiiler, René Schickele, Ernst Toiler, Carl Zuckmayer en
verscheidene andere nog. Alle hier genoemden zijn literatoren. Bij de keuze van
teksten uit het tijdschrift nam Paul Raabe
immers een literair standpunt in en liet de
politieke betekenis van Aktion een beetje
in de schaduw. Ook de actieve medewerking van plastische kunstenaars aan
het blad komt hier slechts sporadisch tot
uiting.
G. Bekaert
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HtJN,_;RIX, J., Levensserum. — Desclée
de Brouwer, Brugge, 1963, 294 pp., ing.
F. 120, geb. F. 150.
Een arts uit Limburg schrijft voor z'n
volwassenwordende dochter een inleiding op het leven. Gelukkig werd het
niet het zoveelste-boek-over-voorlichting,
al geeft S. overvloedige informatie over
het voortplantingsgebeuren. Het werd
veeleer, om in de terminologie van het
werk te blijven, een zeer originele, zelfs
uitbundige ouverture op de symfonie van
het menselijk leven. S. kent dit onder z'n
vele aspecten: Hij is immers medicus,
conferencier, letterkundige, componist en
koordirigent. In een boek toont hij zich
daarbij als een veelbegrijpend man, die
zowat alles over alles heeft gelezen. Zijn
werk werd een loflied op de liefde, de
kern van alle bestaan, die slechts volledig openkomt wanneer ze de drie componenten bevat: gave, overgave en vergiffenis. S. gebruikt wel eens het woord
levensgulzig'. Misschien typeert dit nog
het best de hele sfeer van het boek, waarin allen vertrouwen vinden en moed om
aan te schuiven rond de rijke tafels van
het leven. Maar tegelijkertijd doet het
werk o.i. wel wat overladen en overdadig
aan. De lezer, zelfs hij die niet overal
akkoord gaat met de uitspraken van S.,
zal dit echter graag nemen, in ruil voor
het levensoptimisme dat hem uit elke
bladzijde toespreekt.
L. Braeckmans

POCKETS
Marka-serie, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1964, f 2,90 per deel.
APPLEY, Lawrence A., Praktisch bedrijfsbeleid. De auteur, voorzitter van
de American Management Association en
commissaris van enkele grote bedrijven,
levert met dit boek een sympathieke en
levendig geschreven bijdrage tot de verbetering van de menselijke relaties in het
bedrijfsleven. Appley gaat van de zeer
juiste gedachte uit, dat het niet alleen
materieel voordelig is om de mensen behoorlijk te behandelen en rechtvaardig te
belonen, maar dat dit bovendien beantwoordt aan een morele verplichting. Ter
sprake komen het belang van de sfeer en
het karakter van een onderneming, de
grondvoorwaarden voor een goede leiding, de inte rn e communicatie en verschillende instrumenten en technieken om
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het leidinggeven in moderne zin te bevorderen. Een zeer lezenswaardige studie,
die ons doet inzien dat de bedrijfsproblemen aan beide zijden van de Oceaan
niet zo heel veel verschillen.
MAIER N., en HAYENS J., Creatief
bedrijfsbeleid. r-- De auteurs, experts op
het gebied van het management, stellen
zich ten doel te laten zien hoe men conferenties kan gebruiken als een methode
van bedrijfsbeleid. Als zodanig past het
boek uitstekend in de moderne stroming
die zoekt naar meer democratische vormen van leidinggeven in de bedrijven. De
conferenties worden onderscheiden in
probleem-oplossende conferenties, pseudo-democratische en informatieve conferenties. Elk van deze stelt aparte eisen
aan de discussieleider en de deelnemers.
De volledige weergave van een specimen
van de verschillende conferenties met een
uitvoerig commentaar op het gedrag van
de leider en de deelnemers is verrassend
instructief. Iedereen die veel aan conferenties en vergaderingen, binnen of buiten het bedrijf, moet deelnemen, kan met
dit boek en daarin gegeven tips zijn voorW. Reynaerts
deel doen.
STRONG, Earl P., De efficiënte administratie. Bij de produktie vervult het
„kantoor" een gewichtige taak, op die
plaats dient de registratie van het bedrijfsgebeuren te geschieden. Ook voor
het kantoor gelden bedrijfseconomische
doelmatigheidsregels. Ook in de administratieve afdelingen moet de norm van de
produktiviteit voortdurend in het oog
worden gehouden. Op dit terrein beweegt
zich het boek van Strong. Hij beziet de
efficiency van de bureelarbeid in de
eerste plaats onder het aspect van de
inhoud van het kantoorwerk, in de tweede plaats onder het aspect van het niveau
en de kwaliteit van het kantoorpersoneel.
Op vaak intelligente wijze weet de schrijver aan te geven hoe men door middel
van functie-analyses, verandering van
procedures en opleiding van employés de
produktiviteit aanzienlijk kan verbeteren.
THEIL, Prof. Dr. H., Boot en Kloek,
Voorspellen en beslissen. Drie vrij
jonge auteurs, waarvan prof. Theil de
bekendste is, hebben een knap boek geschreven over een jonge tak van wetenschap: de econometrie en de operationele
research. Het komt zelden voor dat de
samenwerking van meerdere hoofden en
handen een werkstuk oplevert zonder
breukvlakken. Dat is hier evenwel het
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geval. De gepubliceerde studie vertoont
een opmerke lijke eenheid van methodiek
en stijl. De behandelde onderwerpen varieren van het lineaire programmeren en
de aan- en afvoeranalyse tot de waarschijnlijkheidsleer en de speltheorie. Wij
hebben zeer in het bijzonder genoten van
de hoofdstukken over econometrische
macro-modellen, de kunst van het prognosticeren en de statistische specificatie
van economische relaties. Uit dit boek
valt voor economen en wat meer theoretisch ingestelde ondernemers zeer veel op
te diepen. Vruchtbaar graafwerk van de
lezer veronderstelt echter de aanwezigheid van een voldoende mathematisch inW. Reynaerts
strumentarium.
Aula boeken
Buitenlandse letterkunde na 1945 door
Prof. Dr. J. Tans (Frankrijk) , H. Wielek
(Duitsland) , R. L. Drain (Engeland) ,
Prof. Dr. G. J. Geers (Spanje), Dr. Cath.
Ypes (Italië) . — Boekjes als dit hebben
altijd een niet helemaal doorzichtige
bruikbaarheid. Hier zijn vakmensen aan
het woord en zij zijn ongetwijfeld in staat
een indruk te geven van de diverse letterkunden. Maar ze worden gedwongen
hun meningen zo kort te formuleren dat
ze voor oningewijden vaak onvoldoende
zullen zijn, terwijl kenners naar meer
zouden verlangen. Wanneer men deze
'gids' neemt voor wat ze wil zijn: een
summier, populair overzicht, zal men tot
het lezen van bepaalde boeken aangespoord worden.
G. J. Adriaansen
FEARNSIDE, WARD, W., HOLT- ER, W., Drogreden of argument. —
Deze studie werd oorspronkelijk gepubliceerd in Amerika. Het is een zeer gedetailleerde uiteenzetting over de misleiding
die door middel van de drogreden kan
plaats vinden. De auteurs gaan in op
strikt logische fouten in argumentaties,
maar ook op psychologische drogredenen.
De uiteenzettingen zijn met talrijke voorbeelden geïllustreerd, terwijl de laatste
vijftig bladzijden oefeningen bevatten om
de tekst beter te kunnen bestuderen. Een
waardevol boek, dat echter alleen door
gedegen studie verwerkt kan worden.
MURPHY, G., Parapsychologie. ,-- Een
overzicht van belangrijke probleemgebieden uit de parapsychologie aan de hand
van uitvoerige weergave van oorspronkelijke verslagen. Wie dieper op de

vraagstukken van de parapsychologie wil
ingaan, bezit in deze publicatie een beJ. Kijm
langrijk bronnenboek.
Phoenix pockets
CLEBERT, JEAN-PAUL, De zigeuners.
— De zigeuners vormen een volksgroep
die veel gelijkenissen gaat vertonen met
de reservaten-idianen in de Verenigde
Staten. In onze overgetechniseerde en
doelmatig uitgedachte samenleving is
voor hen geen plaats meer tenzij als
folkloristisch fotografie-object. Dat het
niet altijd zo geweest is wordt in het
werkje van Clébert aan de hand van
veel feiten en kleurrijke beschrijvingen
aangetoond. Vóór Wereldoorlog II waren ze numeriek nog sterk vertegenwoordigd in Europa, maar evenals andere minderheidsgroepen zijn ze na het Hitlerbewind zeer gehavend uit de strijd
gekomen. Clébert beschrijft de zwerftocht
van dit nomadenvolk door de loop der
historie, hun fiere vasthoudendheid aan
eigen groepszeden, de voor ons westerse
stervelingen aantrekkelijke, maar onnavolgbare levenswijze en allerlei groeps
kenmerken van het zigeunerdom van vandaag. Een zekere nostalgie om vervlogen
tijden komt uit het beschrevene naar
voren. De romantiek van het zweversbestaan staat zo mijlenver af van het
verzekerde en geborgen bestaan van onze
samenleving.
De vertaling achten wij niet al te gelukkig. De vertaler heeft zichbaar moeite
gehad om het zwierige franse proza in
een aangepast hollands kleedje te steken.
De menigvuldige drukfouten werken
daarenboven bepaald storend. Niettemin,
diegenen die hun aandacht van de huidige crisisgebeurtenissen in de wereldpolitiek eens een tijdje terzijde willen schuiven, kunnen we dit zigeunerepos zeker
aanbevelen.
J. van Lierde
Prisma Boeken
MORF, G., Inleiding tot de psychologie.
Een eenvoudige inleiding met traditionele opbouw. Men vindt er veel wetenswaardigheden op heldere wijze uiteengezet, maar de auteur blijft gevangen in
een objectiverende beschouwing die de
werkelijk bestaande mens slechts op eenzijdige manier kan beschrijven.
J. Kijm

In onze tijd manifesteert zich alom in de theologie en in de spiritualiteit het streven om terug te keren naar de oudste bronnen en ons
geloofsbezit te verjongen en te verfrissen door een nieuwe confrontatie met de Heilige Schrift, de Liturgie en de oudste christelijke schrijvers en denkers : de Kerkvaders. Nergens kunnen wij de visie van de
Kerk op de Heilige Schrift, die in de Liturgie belichaamd is, beter
leren begrijpen dan door de werken van de oud-christelijke denkers,
die aan de wieg van de oosterse en westerse liturgie gestaan hebben.
Voor een harmonische uitgroei van het christendom van deze eeuw,
dat op zoek is naar nieuwe vormen, is het contact met de Kerkvaders
dan ook van het hoogste belang. Deze authentieke denkers van de
oude Kerk kunnen onze christelijke mentaliteit helpen verjongen en
haar nieuwe vitale kracht geven. Dit is dan ook de bedoeling van de
nieuwe uitgavenserie

Levensbronnen
waarin tot nog toe volgende deeltjes zijn verschenen:
KERSTTIJD door Paus Leo de Grote
vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B.
164 blz. — ing. 65 F
PAASMYSTERIE door Paus Leo de Grote
vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B.
168 blz. — ing. 65 F
VEERTIGDAAGSE VASTEN door Paus Leo de Grote
vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B.
144 blz. — ing. 65 F
VERSCHILLENDE FEESTEN door Paus Leo de Grote
vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B.
108 blz. — ing. 65'F
HET GEBED DES HEREN door Tertullianus en Cyprianus
vertaald en ingeleid door Dr. P. Steur
80 blz. -- ing. 52 F
GIJ, NIEUWGEDOOPTEN door Cyrillus van Jerusalem
vertaald en ingeleid door Dr. Cl. Beukers, S.J.
68 blz. -- ing. 48 F
OVER DE GEHEIMEN door Ambrosius van Milaan
vertaald en ingeleid door Dom F. Vromen, O.S.B.
100 blz. — ing. — ter perse
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Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegassistente aan de
de

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

De enige Belgische Verzekerings Mij. die volledig alle
risiko's ZIEKTE dekt:

VOORZORG & VOORSPOED
sinds 1898

104, Belliardstraat - BRUSSEL-4 - Telefoon 35.40.18

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A 1, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten
Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel
gehecht aan de

ALGEMENE KLINIEK „SINT JAN"
Asstraat 7 — Broekstraat 100 — Brussel 1 — Telefoon 18.59.00

Vlaamse en Franse sektie - Wettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM

Diploma van gegradueerde verpleegster met specialisaties Al
Brevet

Vroedvrouw
van verpleegassistente (2 jaar)
van beroepsverpleegster (3 jaar)
Voorbereidende afdeling

GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inlichtingen : E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

ST.VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING : Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/C1
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT Tel. 050/228.61

BOUYITEIUALE%
N.V. SCHEERDERS Vll KERC11O YE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79. 226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT
A.
B.
C.
D.
E.

Half- internaat
Schoenstraat 41

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

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

Zusters

van Sint-Vincentius à Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICIITSZWAI(KE 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 vary cAHtwerpeti
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
Demerstraat, 12 DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwijs — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 - Tentoonstellingslaan, 2 - 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

SINT -BERL[KDISINSTITUUT 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

INSTITUUT DER BROEDERS
O.L. VROUW VAN LOURDES
St. -Jozefstraat 7

Oostakker

Tel. (09) 51.01.29

Technisch Instituut Glorieux — Orientatieklasse A" A 3 A2
Moderne Humaniora - Ekonomische en Wetenschappelijke afdeling
Lagere Normaalschool
EXTERNAAT — HALF INTERNAAT — INTERNAAT

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaa in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leeraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat.
tn de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

I

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. 09.23.20.57
Bisschoppelijke rinrichting 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 Christe l i j ke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :
– Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
– Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen Aardrijkskunde
– Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
– Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
– 7e Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hoger Technisch Instituut voor Wetenschappelijke Assistenten Al

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

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.
J

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 2 — Tervuren
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIÉNWOUD
Trams 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02)133.35.78

Ouders, voor uw jongen:

het Sint -Stanislasinstituut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
— Vo ll edige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12. 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK

101 • TEL. 059172212
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DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.035/693 Nederlandstalig Franstalig

LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett

HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij

LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

tkvaa(444 b.L. Vatvw vim• zívize
Zusters van de H. Vincentius a Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Externaat

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
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B

geen schoolgeld
Speciale lessen : Dactylo

—

kosteloze verzekering

- Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
—
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

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

51. V4zz44a
St. Vincentiusstraat
Antwerpen

1/44#1,e544,4ae

20

Bestuurd door de
Zusters var Liefde
van Gent

Diploma van

GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
VROEDVROUW
VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER
Schoolattest van : NURSING HOSTESS
Brevet van:

Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

$44 -T404,.44,4vzxt,44x

Internaat I Externaat

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

Onze-Lieve -Vrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; 1 e bijz. wetensch, klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Hoger SintLukasintituut
PALE1ZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 02/17.30.42

Studeer voor:
— Architekt
— Stedebouwkundige
— Binnenhuisarchitekt
— Schilder I Beeldhouwer I Grafieker /
Publiciteitsontwerper / Fotograaf I
Cineast / Sierkunstenaar
Aanvaarding:
na geslaagd lager sekundair of na
volledige humaniora
Prospektus op aanvraag.

Instituut van de H. Familie —Tielt
Internaat — Half-internaat — Externaat
OUDE EN MODERNE HUMANIORA
(wetenschappelijke B en Economische)
Middelbare en Lagere Normaalschool
NORMAALSCHOOL voor KLEUTERLEIDSTERS
Voorbereidende Afdeling en Kindertuin
Inschrijven: iedere dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9 tot 12 h
en van 14 tot 18 h.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Verpleger
* 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-Jozef instituut

Dochters van
Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
(erkend door de staat)
Kunstonderwijs
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

st. -

GnEGoaiusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE

Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling
INTERNAAT • HALF-INTERNAAT — Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

INSTITUUT VOOR VERSTANDELIJK
GEHANDICAPTE KINDEREN
JONGENS EN MEISJES
Leeftijd : 6 jaar tot 12 jaar
E XTE RNAAT

INTERNAAT

Zusters van Sint-Vincentius — Bellingen (bij Halle)
Telefoon : 56.50.67
Autobus : M H op 2 minuten van het Instituut

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrischt behandelingen.

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

ippEl
DE SPAARKAS DIE SEDERT 60 JAAR VOORUITGAAT

BELEGGINGEN EN LENINGEN
in voile vertrouwen

opgericht in 1903

6 miljard frank spaardeposito's
3 miljard frank hypotheekleningen
1.000 agentschappen in het ganse land

Zetels en kantoren
Antwerpen: Lange Nieuwstraat 40 telefoon (03) 31.08.60
Brussel: Naamsestraat 74

telefoon (02) 13.07.60

Luik: 13, boulevard d'Avroy telefoon (04) 23.78.30
Hasseltr Havermarkt 39
Charleroi: 28, boulevard Tirou

telefoon (011) 2.22.16
tefefoon (07) 31.44.64

BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ
en
SPAARKAS IPPA N.V.
private onderneming beheerst door k.b. van 15 december 1934

streven
maandblad
voor geestesleven
en cultuur
JRO. XVIII - DES[, I
NOVEMBER 1964

2
Waarom eigenlijk Katholiek onderwijs?

A. VERHOEVEN

105

Mensen op reis

L. VANDER KERSEN

117

Nogmaals de vernieuwingen van de
schoolkatechese

W. BLESS

126

KRONIEKEN
Professor F. G. L. van der Meer zestig jaar

A. MERTENS

130

Van marktkraam tot supermarkt

J. DELFGAAUW

133

Max Weber

A. WASSENBERG

141

Een secretariaat voor de niet-christenen

F. DE GRAEVE

148

Acht jaar na de opstand

* * *

153

De architect Alvar Aalto

G. BERAERT

159

Requiem voor Sean O'Casey

C. TINDEMANS

171

Toneel in Nederland

J. Ros
J. DOMES / H. DE BRUYNE

178

Politiek Overzicht
Waterschappen en gemeenten

T. JANSEN SCHOONHOVEN

191

De religieuzen in de Kerk

J. KERKHOFS

193

Tentoonstellingen in België

G. BEKAERT

195

183

FORUM

RECENSIES

197

DESCLEE DE

BROUWER — BRUGGE —

UTRECHT

streven
18de JAARGANG
Voortzetting van
STUDIËN (94e jaargang)
STREVEN (32e jaargang)

HOOFDREDACTIE

F. VAN BLADEL S.J.
Frankrijklei 91, Antwerpen. Tel. (03)328828
G. J. ADRIAANSEN S.J.
Valeriusplein 20 1 1, Amsterdam
ADMINISTRATIE

Waverse baan 220, Heverlee, Leuven
Tel. (016) 27401
Postch. Streven 884.67, Leuven
ABONNEMENTEN
Voor België: 330 Fr. (175 Fr. voor het halfjaar).
Buitenland: 350 Fr. (200 Fr. voor het halfjaar);
te storten op P.C.R. 884.67, Streven-Leuven.
Afzonderlijke nummers: 35 Fr.

ADRESSEN DER SCHRIJVERS
A. J. L. VERHOEVEN - Bisschoppelijk Hoofdinspecteur L.O., Dommelstraat 10,
St. Michielsgestel
PROF. DR. L. VANDER KERKEN S.J. — Waversebaan 220, Heverlee Leuven
DR. W. BLESS S.J. — Dir Hoger Katechetisch Instituut, Arksteestraat 1, Nijmegen
MR. A. TH. MERTENS - Koningin Elisabethlaan 5, Brugge
DR. J. G. M. DELFGAAUW - Steenvoordelaan 431, Rijswijk
A. F. P. WASSENBERG - Geulstraat 7Aí1, Amsterdam
F. DE GRAEVE S.J. — Waversebaan 220, Heverlee Leuven
G. BEKAERT S.J. — Frankrijklei 91, Antwerpen
C. TINDEMANS - Jan van Mirlostraat 1, Edegem-Antwerpen
PROF. DR. J. Ros S.J. — Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
T. J. JANSEN SCHOONHOVEN - Copijnlaan 26, Groenekan Utrecht
PROF. DR. J. KERKHOFS S.J. — Waversebaan 220, Heverlee Leuven
J. H. OOMES - Snelliuslaan 39, Hilversum
H. DE BRUYNE - Ergo de Waellaan 5, Deurne-Antwerpen
Nadruk van a rt ikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

Waarom eigenlijk
katholiek onderwijs?

Nu

A. J. L. VERHOEVEN

we geneigd zijn om niet meer primair te zien wat er voor verschillen zijn, maar waar de overeenkomsten liggen, worden velen
huiverig als de vraag gesteld wordt: wat is nu eigenlijk het katholieke
element in het onderwijs? Heeft de geloofshouding, de geloofsvisie,
ook betekenis voor de profane vakken? Bij het stellen van deze vragen
wordt menigeen bang voor een ongezond sectarisme of voor een ghettomentaliteit. Bovendien zou men kunnen vrezen, dat de eigenstandigheid
van de afzonderlijke vakken door een dergelijke opvatting wordt aangetast.
Het is duidelijk, maar misschien toch nog nuttig om uitdrukkelijk te
stellen: iedere wetenschap, ieder vak, heeft zijn eigen gezichtshoek van
waaruit de werkelijkheid wordt bekeken, en dientengevolge ook zijn
eigen methode. Dit is gemakkelijk vast te stellen, wanneer men de
biologie, de psychologie, de sociologie, de natuurwetenschappen, de
taalwetenschappen en ook de filosofie en de theologie naar hun eigen
aard beschouwt. Ieder van deze wetenschappen heeft zijn eigen waarde
en moet daarin volkomen worden gerespecteerd. Zij kunnen zelfs niet
wetenschappelijk zijn, indien zij zich buiten hun eigen terrein begeven
en zich niet aan hun eigen statuut houden. Wel is er vanzelfsprekend
samenhang tussen de wetenschappen, daar ze alle op eigen wijze eenzelfde object, bv. de mens, onderzoeken. Deze samenhang is even
noodzakelijk als de handhaving van de eigenheid. Anders zou er immers een verzameling weetjes ontstaan, die als los zand aan elkaar
hangen, terwijl de mens naar de zin der dingen zoekt, met zijn verstand
leeft van de ordening en tracht een totaliteit-omvattende geest te zijn.
(De ontwikkeling van de fenomenologie wijst in dezelfde richting) .
Dit blijkt reeds uit het feit, dat de menselijke ervaring in het voorwetenschappelijke stadium globaal is. De mens beleeft als het ware
intuïtief de gehele werkelijkheid, die hij daarna in verschillende vakken
en wetenschappen kan uiteenleggen en onderzoeken. Dus hebben die
vakken van zelf een gezamenlijke achtergrond en een in de werkelijkheid gefundeerde ondergrond. In het licht van de evolutieleer — alles
hangt ook samen omdat het een uit het ander is ontstaan — is dit een
7
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waarheid waarmee men heden ten dage vertrouwd is: al de verschillende aspecten waaronder de werkelijkheid wordt gezien en benaderd,
verwijzen naar die werkelijkheid in haar geheel.
Hoe moeten wij nu hierin het geloof plaatsen? God heeft zich aan de
mens geopenbaard. Hij heeft hem persoonlijk aangesproken, eerst door
de profeten en dan in volheid door Christus. In deze openbaring geeft
God geen les in welke profane wetenschap ook. Hij openbaart zich
door zijn heilshandelen, door zijn heilsdaden en laat daardoor zien,
wat de mens uiteindelijk voor Hem betekent, wat de volledige voltooi
ing van de mens is. Daaruit volgt vanzelf dat de openbaring, omdat zij
een nieuw licht werpt op de verhouding van de mens tot God, ook aan
de medemens, de wereld en de geschiedenis een nieuwe dimensie geeft
en dat het dus mogelijk is de gehele werkelijkheid ook vanuit het geloof
te doorlichten.
Bij wijze van voorbeeld zou men kunnen nagaan, hoe in de loop der
tijden de schepping is beschouwd. Men kan datgene wat bestaat, nemen
als iets wat er nu eenmaal is, zonder problemen en zonder commentaar.
Men kan het zien als een ontwikkeling uit een oerstof, die steeds
verfijnder en ingewikkelder wordt, maar uiteindelijk stof blijft. Men
kan het beschouwen als een door Gods almacht in het leven geroepen
heelal, dat volgens eigen wetmatigheid wel verder draait, als God het
slechts voor verzinken in het niet behoedt. En nog vele andere manieren.
Er is ook een bijbelse visie op de schepping, die een geheel eigen en

veel grotere rijkdom in zich heeft. Daarin wordt de schepping beschouwd vanuit de heilsbetekenis welke God vanaf het begin aan zijn
schepping gaf. Zo is de schepping openbaring, verschijning van Gods
wijsheid, bijzonder in de mens die Hij oproept tot samenspraak in het
Verbond. In deze visie heeft de schepping haar hoogtepunt in Christus,
die begin en voltooiing van de schepping is en deze voltooiing bewerkt
tegen de zonde in. Vanuit de bijbel krijgt de schepping in Christus haar
zin en waarde, haar oorsprong en bestemming, en ook haar diepste en
meest wezenlijke eenheid en samenhang 1). In dit verband wordt het
totstandkomen van de kosmische orde uiteindelijk zinvol gevat vanuit
de genade-orde, of, met andere woorden, God schept naar Christus toe.
Deze bijbelse visie is verstaanbaar in betrekking tot een statisch
wereldbeeld, waarin alles als het ware zijn eigen onveranderlijke plaats
heeft. Ze is echter ook te verstaan met behulp van een evolutionistisch
wereldbeeld en krijgt dan nog bijzondere perspectieven, omdat de
1 ) cfr. Dr. P. de Haes, De schepping als heilsmysterie, Lannoo, Tielt, 1962.
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eenheid van mens en heelal dan niet alleen een min of meer uiterlijke
samenhang vertoont, maar ook in de oorsprong gelegen is, omdat het
een uit het ander ontstaat en zo zijn innig verbonden-zijn demonstreert
en tevens het gericht-staan naar de voltooiing: van de stof naar de
levende stof, naar de geest-in-de-stof: de mens; de mens en de mensheid door Gods genade naar het Mystieke Lichaam van Christus, naar
Christus zelf 2 ) .
Wij zouden het voorgaande kort bij elkaar kunnen zetten:
a. de wetenschappen hebben een eigenstandigheid, maar dit is een
relatieve eigenstandigheid, omdat zij èn door hun werkelijk object èn
door de diepere fundering der verschillende onderzoekingsniveaus met
elkaar verbonden zijn;
b. de 'profane' wereld hoort in Gods heilsplan als een realiteit die
gericht is op de mens en deze weer op het unieke einddoel Christus.
Zodoende kan de beleving van deze 'profane' realiteit gebeuren vanuit
een authentiek menselijke kijk op mensen en dingen, maar een menselijke kijk die geïnspireerd is door het geloof.
Deze inspiratie door het geloof brengt uit de kracht van haar innerlijk dynamisme een tot in de wortel gaande verdieping mee in de manier
waarop de mens zichzelf, zijn einddoel en de aardse zaken bekijkt en
begrijpt. In geen geval is het een toevoegen van een soort bovennatuurlijke laag. De mens is door het geloof in zijn diepste kern aangegrepen
en in een nieuw bestaan geplaatst, waardoor zijn waarachtig menselijke
houding tegenover God, medemens, schepping en vooral zichzelf door
zijn in-Christus-zijn en door de mededeling van diens Geest een diepere
waarde-erkenning omvat. Men zou het zo kunnen stellen: krachtens
zijn geloof heeft de gelovige de verantwoordelijkheid om de realiteit
— God, mens en wereld — meer au sérieux te nemen, met meer eerbied, liefde en trouw tegemoet te treden;
c. zoals uit b blijkt, geeft het geloof wel een diepere visie op de
werkelijkheid, maar dit betekent niet, dat het geloof directe mededelingen zou doen over de werkelijkheid als object van welke wetenschap
ook. Menselijke arbeid aan cultuur en wetenschap blijft opdracht in een
waarlijk menselijke houding. Het heilshandelen Gods en de openbaring
daarvan maken die niet overbodig, maar geven wel de mogelijkheid tot
een eigen doorlichting, een verdieping van waardering en houding
ertegenover en een meer gericht concentratiepunt van schepping en
geschiedenis. Zo kan de mens in zijn moeizame arbeid aan de mense
2 ) cfr. Dr. P. Smulders S.J., Het visioen van Teilhard de Chardin, Desclée De
Brouwer, Brugge, 1962, waarin dit thema uitvoerig wordt uitgewerkt.
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lijke werkelijkheid een meewerken zien aan de opbouw van de Christus
Totus, Hoofd en Lichaam 3 ) .
Het is mogelijk, dat het voorafgaande de indruk maakt van wel heel
erg van voren af aan te beginnen, wanneer men spreken wil over
katholiek onderwijs. Te meer, daar het niet eenvoudig is de doorlichting
van het 'profane' voor bepaalde vakken concreet aan te geven.
Toch waren deze uitweidingen m.i, noodzakelijk, omdat wij door
het onderwijs kinderen niet alleen of voornamelijk een aantal gegevens
bij behoren te brengen van diverse wetenschappen, maar wel ze tot
zelfontplooiing moeten trachten te brengen. De leerstof is daar slechts
één onderdeel van: het schoolleven zelf en de persoonlijkheid van hen
die het kind helpen, vormen zeer belangrijke factoren. Wat wij trachten
te doen is, het kind helpen om geleidelijk aan een volwassen Christen
te worden, om in hem een denkmentaliteit te vormen die hem brengen
kan tot een werkelijk menselijke, door het geloof geïnspireerde houding
tegenover de realiteit. En daarvoor is nodig dat het kind alles wat het
te verwerken krijgt, kan integreren in de eenheid van zijn eigen persoon
en zijn eigen leventje. Zou dit niet kunnen, dan kan men het kind wel
onderrichten, maar niet door onderwijs opvoeden.
Zou men deze doorlichting van de realiteit bewaren voor de volwassenheid, dan zou daaruit resulteren, dat het kind een mens wordt die op
vele gebieden een zekere ontwikkeling heeft gekregen, maar in de
harmonische groei als mens is achtergebleven. Deze vraagt immers de
werkelijk doorleefde eenheid in de waarachtig menselijke houding
tegenover elke en de volle realiteit. De volle werkelijkheid echter is ons
in Christus geopenbaard.
Hieruit blijkt m.i. voldoende dat katholiek onderwijs noodzakelijk is
voor het katholieke kind totdat het voldoende volwassen is, omdat het
dan ook in staat is de blijvend kinderlijke houding welke van elke
gelovige gevraagd wordt, in zijn gehele leven op een zelfstandige, eigen
manier tot uitdrukking te brengen. Tevens is duidelijk, dat deze fundering van katholiek onderwijs niets te maken heeft met wat men graag
aanduidt met de benaming 'ghettomentaliteit', waardoor men een kind
katholiek zou opvoeden alleen uit angst dat bij een veralgemening van
het onderwijs het kind zijn geloof zou verliezen. Wij gaan eenvoudigweg uit van de gedachte dat wij het kind willen inleiden in en begelei
3 ) „Al het geschapene en heel het menselijk bestaan zijn een heilsaanbod van God,
een goddelijke uitnodiging aan de mens om het Christusmysterie te beleven in zijn
relaties met God, met de medemens en met de wereld". In Grondlijnen voor een ver-S
nieuwde schoolkatechese, uitgave van het Hoger Katechetisch Instituut, Nijmegen,
1964.
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den bij het ontdekken van de werkelijkheid zoals die zich aan ons
voordoet. Er is geen enkele reden om de geloofsrealiteit daarbij achterwege te laten, integendeel, het is noodzakelijk om dat aspect van de
realiteit er evenals de andere geleidelijk bij te betrekken. Want — en
dat klinkt als een wel heel vanzelfsprekende waarheid,
Onderwijs is een vorm van opvoeding
Opvoeding geschiedt voornamelijk in het interpersonale vlak. Uit de
praktijk is dit volkomen duidelijk: als een kind denkt, dat de onderwijzer het niet mag, dalen de prestaties; voelt het zich veilig en aangemoedigd, dan gaat het goed. Heerst er een prettige, opgewekte sfeer in
de klas, dan wordt er beter gewerkt dan wanneer de kinderen alleen
maar onder dwang staan.
De oorzaak hiervan is deze: wanneer de persoon zich vanuit eigen
diepte ontsluit en opent voor de medemens, ontwaakt tegelijk de oerdrang naar erkennen en beminnen. Deze meest vitale krachten in de
mens worden op hun beurt weer gewekt door erkenning en liefde.

Wat het kind in verband met het zich geven aan de waarheid voornamelijk vormt, is de overeenstemming van zijn kennis met de authentieke kennis van andere personen, is het elkaar vinden in dezelfde
gezindheid 4 ) .
Vanzelf zal heel deze tussenmenselijke opvoedingsactiviteit, zowel
van de kant van de leerling als van de kant van de leraar, ook betrekking hebben op en geïnspireerd zijn door hun christelijke geest, anders
is het geen opvoeding die gericht is op de volle realiteit in Christus,
geen christelijke opvoeding meer.
Dit geldt voor de onderlinge persoonlijke verhoudingen, dit geldt
voor het hanteren van de waardeschaal der dingen, dit geldt evenzeer
voor de bezieling van het werken als menselijke bezigheid, als verantwoordelijk handelen. En consequent geldt dit ten aanzien van de totale
doelstelling van het onderwijs als opvoeding.
Een katholiek voedt op naar het mensbeeld dat in Christus een
historische gestalte heeft gekregen en dat in de kracht van zijn Geest
in het nu herkenbaar en realiseerbaar moet zijn.
Bij de opvoeding gaat het om de vorming en de groei van een tot
bewuste verantwoordelijkheid geroepen persoonlijkheid, in ons geval
van een gelovige persoon die zich zijn verantwoordelijkheid bewust
moet worden. De mens is immers een wezen dat weet heeft van zijn
eigen bestaan en van de werkelijkheid en dat geschikt is tot zelfbestem4 ) cfr. J. M. Hollenbach, Menschwerdung des Geistes, Jozef Knecht, Frankfurt
a. M., 1963, p. 63.
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ming en daarom zoekt de zin van zijn bestaan te ontdekken om er zich
dan in vrijheid aan te geven. Alles wat zijn horizon zinvol verbreedt en
verdiept, werkt daarom opvoedend, terwijl alles wat slechts wordt opgedrongen, persoonsbedervend is, want de mens neemt de waarheid
niet alleen op in zijn verstand, maar in zijn gehele persoon, dus ook als
gelovige.

Consequenties voor het onderwijs
1. Uit het bovenstaande volgt m.i., dat je een kind nooit iets mag
onderwijzen tenzij het dit als zinvol ervaart. Zinvol is iets, wanneer een
andere persoon er blij om is, het aanmoedigt of prijst, of als het kind er
een creatieve levensontplooiing in vindt. Daarom is het spel voor een
kind zo zinvol. Bij het groter worden vraagt zinvol zijn het zien van de
eigenlijke inhoud en van de betrekking tot het menselijke doel van de
activiteit.
Men zou zich kunnen afvragen, of dan in het onderwijs geen parate
kennis mag worden bijgebracht? Naar mijn mening wel, als deze maar
in functie staat van de zelfontplooiing en het zelf-verwerken. Zo niet,
dan houdt de parate kennis de persoonsverwerkelijking tegen.
En het bijbrengen of opleggen van verplichtingen? Ook dat is noodzakelijk, maar indien men de zinduiding (naar de mate van het captum
van de kinderen) over het hoofd ziet of verwaarloost, wordt het opleggen van een plicht onmenselijk.
2. Onderwijs is maximaal vormend als de onderwijzer of de onderwijzeres de leerstof zelf volledig bezit, niet alleen als weet-materie,
maar de stof zelf in eigen persoonsbeleving heeft geïntegreerd. Men
moet er zelf steeds mee bezig blijven om in staat te zijn de stof als waardevol aan de kinderen mee te delen, beter nog hen te kunnen helpen er
zichzelf in te kunnen werken en er het waardevolle in te ontdekken.
De didactiek is slechts een hulpmiddel bij datgene wat er de eigenlijke grondslag van vormt, nl. het interpersoonlijke contact bij het verwerken van de leerstof, die bij de leraar een authentiek bezit is gewor
den. Men kan bezwaarlijk van een goed onderwijzer spreken, als men
met iemand te doen heeft die van mening is, dat bij een perfecte toepassing van de didactische middelen de leerstof wel verwerkt wordt en
de prestaties bij examens goed blijven, terwijl het er hoegenaamd niet
toe doet wat hij er zelf over denkt, of het hem persoonlijk raakt, wie hij
verder is en hoe zijn verhouding is tot de kinderen. Bij de sterke nadruk
die op het ogenblik gelegd wordt op de prestaties en diploma's is het
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niet zo verwonderlijk, dat men enigszins in deze richting gaat denken.
Uiteindelijk is het een foutieve instelling, omdat tenslotte ook de didactiek ondergeschikt is aan de persoonsrelatie.
3. Men kan onmogelijk spreken van een werkelijk bezit van de
leerstof en daardoor van vorming van de persoonlijkheid, als die leerstof geen eenheid vormt. De derde conclusie is daarom, dat de onderlinge verhouding van de vakken duidelijk moet worden en — zoals
reeds gezegd — dit impliceert voor katholiek onderwijs ook, dat men
de profane wereld doorlicht vanuit Gods heilshandelen. Zo kan het
geloofsonderricht een inspiratiebron zijn voor het onderwijs in andere
vakken.
Dat contact van godsdienstleraren met de andere leerkrachten onontbeerlijk is op de lagere school, maar nog belangrijker op de middelbare
school, wordt overal aan den lijve pijnlijk ervaren, maar het is niet zo
eenvoudig er een praktische oplossing voor te vinden.
Noodzaak van integratie
De hierboven getrokken conclusies zijn geen abstracte redeneringen
die voor een theoretische uiteenzetting van belang kunnen zijn, maar
de schoolpraktijk eigenlijk niet raken. Zij spelen concreet op onze
scholen en vormen een direct gevaar bij het sterk specialistische systeem
dat wij thans volgen.
Indien bv. een leraar de leerlingen zou suggereren of in de waan zou
laten, dat wiskundig-denken de hoogste vorm van denken is, breekt
hij de integratiemogelijkheid. De jonge mens wordt daardoor geremd
of misvormd in zijn menselijke ontplooiing.
Het is heus niet uit de lucht gegrepen, dat leerlingen vaak menen,
dat de natuurwetenschappen de hoogste graad van zekerheid geven,
omdat ze experimenteel zijn en je de uitkomsten kunt narekenen.
Het komt voor, dat men zo bang is niet voor wetenschappelijk te
worden aangezien, dat iedere synthesemogelijkheid met een geloofsvisie
a priori wordt afgewezen, ook al eist die geloofsvisie dat de wetenschap
niet wordt ontkracht, maar in zijn eigen waarde wordt geëerd en in een
juiste relatie wordt gebracht met de andere niveaus der werkelijkheid.
De noodzaak om de samenhang en de eenheid in het oog te houden
treedt nog duidelijker aan het licht wanneer het vakken betreft die
handelen over de mens en de menselijke verhoudingen. Van deze vakken vraagt de vorming van de wordende persoon in zijn totaliteit, dat,
al blijven zij binnen de eigen gezichtshoek, een uitzicht gegeven wordt
op de mens in zijn volledige existentie en dus een aanvulling waarin
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filosofische, theologische en cultuurhistorische elementen onmisbaar
zijn 5).
Aan twee voorbeelden moge dit duidelijk worden.
De taal
Zij is niet een apparatuur waarvan men zich bedient, omdat het
nuttig is elkaar gedachten over te seinen. De taal is een creatieve uitdrukking van de persoon die zich uit tegenover een ander. Men treedt
er door binnen in de wereld van een ander, naar de mate van het mogelijke dringt men door in elkaars betekeniswereld. Men kan iemand dus
pas goed verstaan als men met hem omgaat.
De taal kan daarom niet worden losgemaakt van de gemeenschap
waarin men leeft. Want elke betekenis, zegt drs J. Koning 6 ), speelt
zich af binnen een wereld van betekenissen en is door deze medebepaald. De taal is geïncarneerd in een culturele wereld. In het onderling
contact leert zij ons iets nieuws, terwijl ieder haar door zijn persoonlijke
inbreng verrijkt, zodat ook in de taal zowel het verschil in denkwijze
en wereldbeleving alsook het contact tussen verschillende werelden
tot uitdrukking komt. „Voor zover en alleen in de mate waarin wij delen
in een cultuur, kunnen wij de taal van de mensen verstaan" 7 ) . Op
zichzelf rechtvaardigt deze stelling reeds katholiek onderwijs. Het is
trouwens niet mogelijk andere culturen of andere talen als verbreding
van gezichtsveld te ervaren, als men zelf geen gezichtsveld heeft.

Geschiedenis
Bij dit vak is de noodzaak van integratie zo mogelijk nog duidelijker.
De jonge mens zal er zichzelf en de wereld van mensen zinvol door
moeten leren verstaan. Ballast welke losstaat van deze zingeving, is
uiteraard persoonsbedervend.
Vanzelfsprekend houdt de geschiedenis als wetenschap zich bij de
feiten, de feiten zoals zij historisch dienen te worden geïnterpreteerd,
maar hier is het wel heel duidelijk, dat de kijk op de geschiedenis afhangt van de visie die men heeft, nl, of deze min of meer volledig is
en of de relatie met de heilsgeschiedenis wordt aanvaard of niet. „De
op zichzelf verborgen heilsgeschiedenis werkt zelf ook door in de
5) „Bovennatuurlijke waarheden betreffen niet een afzonderlijke sector van de
werkelijkheid, maar geven een interpretatie van heel ons menszijn en heel onze
wereld". Dr. P. Schoonenberg, Gods wordende wereld, Lannoo, Tielt, 1962, p. 113.
6) Geciteerd uit een doctoraal-scriptie, getiteld Moeilijkheden en mogelijkheden van
het vertalen, Boxtel, febr. 1963.
7) ibid.
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dimensies van de profane geschiedenis, waarbinnen zij zich voltrekt",
zegt K. Rahner 8 ) .
God deelt zich mede aan de mens van iedere tijd, die dan in vrijheid
an twoordt en daarmede zijn heil of onheil bewerkt, maar nooit buiten
de ontmoeting van mensen en wereld om, want daarin speelt zich juist
het menselijk handelen af. In zoverre kan de mens al het geschapene
en heel zijn bestaan als een heilsaanbod waarderen. En al is het dan
niet mogelijk ondubbelzinnig uit te maken (tenzij God zelf hierover
spreekt in zijn openbaring ) waar de grenzen liggen tussen datgene
wat strikt genomen als heilsgeschiedenis moet worden gekwalificeerd
en wat als een profaan gebeuren, de heilsgeschiedenis wordt toch dikwijls transparant in de wereldgeschiedenis, op duidelijke en definitieve
wijze in het Christus-gebeuren met alles wat daarmede samenhangt.
Door de gelovige is dit te duiden, zoals ook de profane geschiedenis
op haar terrein voor de vragende mens een verwijzing kan zijn om het
heil te vinden. Het heilsgebeuren wordt dus wel voltrokken in de
profane geschiedenis, maar wordt er niet mee geïdentificeerd.
Daarom kan de geschiedenis als wetenschap op het profane vlak zich
houden aan de feiten, de feiten zoals zij historisch dienen te worden
geïnterpreteerd. Maar wanneer zij dienstbaar wordt gemaakt aan de
vorming van de jonge mens, brengt zij deze in aanraking met het
mysterie van goed en kwaad en met het feit dat Gods heilshandelen
zich inderdaad in deze profane geschiedenis voltrekt. Hiervoor openstaan en dit willen zien tast de geschiedenis als wetenschap niet aan,
maar neemt haar op in een hogere orde. Als wetenschap heeft zij haar
eigen grenzen, omdat zij alleen een feit als feit aanmerkt, wanneer het
geobjectiveerd en controleerbaar is. Het geloof kan echter hetzelfde feit
in een dieper, maar zeker niet minder reële dimensie doorlichten. Dan
pas is er harmonie tussen geloofsvisie en de wetenschap van de wereldgeschiedenis en krijgt deze laatste een plaats in de totale existentie van
de gelovige mens, die de realiteit waarin hij leeft, in haar ontwikkeling
zo volledig mogelijk tracht te verstaan.
Wanneer in het voorafgaande de mogelijkheid en de noodzaak van
katholiek onderwijs voor nog onvolwassen kinderen en jonge mensen is
bepleit, moge tenslotte de aandacht nog gericht worden op een paar
eigenschappen die het katholiek onderwijs zullen moeten kenmerken.
Deze eigenschappen zijn wellicht in hun algemene formulering betrekkelijk vanzelfsprekend, maar van de thans levende mens zullen zij heel
8 ) K. Rahner S.J., Continuïteit en verandering I, p. 8. — Pastorale Cahiers 15:
Evolutie in wereld en kerk.
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wat overdenking vragen, omdat zij betrekking hebben op de kijk van de
hedendaagse mens op de wereld waarin hij leeft.
Katholiek onderwijs vraagt een bepaalde gerichtheid
De menselijke persoon is in zijn vrijheid genormeerd en aan zijn
situatie gebonden. Er zijn in zijn bestaan absolute richtpunten. Hij is als
bewust en vrij schepsel gericht op de absolute Persoon en als gelovige
geroepen door de Vader tot het kindschap Gods in Christus en door
de H. Geest. De kerk is van deze gerichtheid de leefwereld, met heel
haar werkelijkheid en al haar middelen: de onderlinge liefde, de sacramenten, de verkondiging en de leiding.
De mens, en zeker de jonge mens, wil niet onzeker zijn ten aanzien
van de grote levensvragen, hij moet zich geborgen kunnen weten in het
mysterie. Anders staat deze werkelijkheid buiten zijn existentieel bestaan. Het feit, dat de mens een in het lichaam geïncarneerde geest is,
dat hij aan de historie en aan zijn omgeving gebonden is, aan een bepaalde cultuur, aan een volk en aan zijn eigen familie, maakt deze
hunker naar zekerheid niet krachteloos, maar betekent slechts dat hij in
zijn aardse bestaan altijd op weg is naar de volle zekerheid, dat zijn
levenssynthese niet een pasklaar en op alles toepasbaar gegeven is,
maar een realiteit die naar de maat van het menselijk mogelijke steeds
moet worden veroverd.
Dit heeft ook tot gevolg dat men aan het onderwijs als opvoeding de
eis mag en moet stellen het wereldbeeld dat in beweging is, het moderne levensgevoel, de maatschappelijke ontwikkeling en de stand der
huidige wetenschap volledig au sérieux te nemen. Waarbij allerminst
vergeten mag worden een contact met de totale realiteit van Gods kerk,
waarin zijn Geest werkzaam is en waarin de openbaring authentiek
wordt vertolkt, doorgegeven en beleefd.
Ascese
Men kan geneigd zijn bij het lezen van dit woord deze passage over
te slaan, maar de werkelijkheid ervan volgt onmiddellijk uit wat hierboven gezegd is. Wil men immers een vruchtbaar contact met al de
facetten der realiteit, dan zal men er in vrijheid en met een gezonde
kritiek tegenover moeten gaan staan. Deze vrijheid moet worden veroverd op het eigen gebrekkige antwoord op de verlossingsgenade in een
voortdurend uitzuiveren van eigen houding tegenover de 'profane'
waarden, de wetenschap, de techniek en de cultuur in de kracht van
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Gods Geest. Dit betekent niet, dat men als onpartijdig of ongeinteresseerd toeschouwer van buiten af de werkelijkheid zou moeten gadeslaan, maar wel met onderscheidingsvermogen.
Deze ascese geldt de leraar, voorzover hij de leerling moet helpen een
waarlijk menselijke houding te vinden tegenover de realiteit. De leerling zal deze ascese moeten leren, gegrepen als hij wordt door het vele
dat hij in zijn leven ontmoet. Op alle gebieden, in de menselijke verhoudingen, de wetenschap, de techniek, de cultuur, alle 'profane' waarden,
zal de mens met élan en met gezonde kritiek, en dus noodzakelijkerwijze
met zelfbeheersing en zelfbeperking zijn weg moeten zoeken.

Katholiek onderwijs moet een brede kijk geven

Men zou kunnen menen, dat bovenbedoelde ascese gaat leiden tot
een inperking van het perspectief, tot een overdreven angst voor af glijden of verloren lopen, doch wie dit meent, heeft de betekenis van ascese
niet verstaan. Integendeel, het onderscheidingsvermogen, de kritiek en
de geestelijke zelfbeheersing moeten juist leiden tot 't beter aanvaarden
van deze wereld, uiteindelijk tot opbouw van het lichaam van Christus.
Volwassen worden is niet een kwestie van intellectualistische of
emotionele schijn-vroegrijpheid. Wij hebben gesteld, dat de mens volwassen wordt in de mate waarin hij zich een vrije, menselijke houding
tegenover de volle werkelijkheid heeft verworven.
Wanneer wij nu de verschillende verschijnselen van de moderne
samenleving moeten vaststellen: dat de traditie op zijn minst een gewantrouwd begrip is en zeker als zodanig geen houvast betekent; dat
de communicatiemiddelen ook de onvolwassenen confronteren met de
meest uiteenlopende problemen (waarbij jonge mensen geen kans meer
gegeven wordt tot een geleidelijk ingroeien) en met de meest tegenstrijdige meningen; dat de technisch geperfectioneerde en economisch
welvarende maatschappij een zeer 'gemakkelijke' en beslist niet reflexe
levenshouding in de hand werkt; dat er bij alle vooruitstrevendheid een
sterker wordend conformisme, een angst om anders te zijn dan 'men'
verwacht, waarneembaar is — dan is er aan een gericht onderwijs, dat
deskundig en modern de realiteit van nu durft te bezien, in casu aan
katholiek onderwijs, dat het volle perspectief van deze wereld aandurft,
veel meer behoefte dan bv, dertig jaar geleden.
Katholiek in de zin van niet afsluitend, niet inperkend, maar openstaand voor de volle werkelijkheid, open naar alles en iedereen, gebaseerd op een visie die de hele mensheid omvat in Christus.
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In dit artikel zijn beslist geen concrete richtlijnen gegeven voor een
bepaalde vorm van katholiek onderwijs. Toch heb ik de vrijheid genomen mijn gedachten naar voren te brengen, omdat wij ons eerst moeten
realiseren, waar het bij katholiek onderwijs om gaat, wat de grondslag
ervan is en wat de richting waarin het werkt. Overbodig te zeggen, dat
katholiek onderwijs niet bestaat in onderwijs met katholiek godsdienstonderricht of met katholieke godsdienstige praktijken. Dat is allemaal
goed, maar dat maakt nog geen katholiek onderwijs uit. Het gaat om
het perspectief op de volle werkelijkheid. M.i. kan en mag dat alleen
de fundering zijn van een eigen katholiek onderwijs, van een eigen
katholieke school. Maar als dat zo is, dan valt de noodzaak van katholiek onderwijs juist in deze tijd niet te ontkennen.

In het vorige nummer van Streven is een zeer storende drukfout
ingeslopen. De tekst van de op één na laatste alinea van pagina 9
moet luiden:
„We zullen bijgevolg, met name in het laatste stadium van dit overzicht, steeds voor ogen dienen te houden dat we de Evangeliën het
beste benaderen en hun boodschap op de meest objectieve wijze interpreteren, wanneer we ons mede door de levende Traditie laten leiden,
waarvan de vier Evangeliën de bevoorrechte, doch tenslotte slechts
gefixeerde getuigen zijn".

Mensen op reis'

L. VANDER KERKEN S.J.

B ij

de reis is het afscheid van het huis ernstiger 1 ) , de terugkomst
gebeurt niet zo gauw en de tocht gaat verder: niet enkel in de
onmiddellijke ruimte van natuur en omgeving, maar in de vreemde.
Door de reis komt de wonende mens pas werkelijk 'op een ander', in
het niet eigene, het ongewone, het ongekende. Dit maakt dat elke reis
reeds enigszins een ontdekkingsreis is. De belangstelling voor het
vreemde is echter een vrij complex verschijnsel. In eerste instantie
immers is het vreemde iets wat niet interesseert. Het staat tegenover
het eigene in negatieve verhouding. Het vreemde is het onbegrijpelijke,
het storende en, tot bewijs van het tegendeel, het vijandige. Zo is b.v.
de spontane reactie van de gewone mens tegenover vreemdelingen in
de eerste plaats eerder een houding van behoedzaamheid, van afstand,
van achterdocht. Ook het 'vreemde land' staat in het teken van het
negatieve. Van de andere kant trekt het vreemde ook aan, maar de
aantrekking wordt pas effectief na een overwinning van de tendentie
tot afstand. Praktisch betekent dit dat het aangetrokken worden door
het vreemde land reeds een zeker superioriteitsgevoel veronderstelt bij
de aangetrokkenen. Maar dit gevoel versterkt juist de gehechtheid aan
het eigene. Het zich begeven in de vreemde neemt derhalve noodzakelijk de vorm aan van een confrontatie. Pas wie zich opgewassen voelt
tegen deze confrontatie kan nieuwsgierig worden, willen zien, reislustig
worden. Het eigene is dan ook nooit uit de belangstelling voor het
vreemde afwezig. Alleen trouwens vanuit het eigene kan het vreemde
als vreemd gezien worden. Anderzijds maakt dit bewustzijn van het
eigene weer het begrip van het vreemde moeilijk. Het is tevens conditie
en hinderend vooroordeel. De hardnekkigheid van dit vooroordeel-uiteigendunk is groter bij het ene volk dan bij het andere. En toch kan
men maar tot het geheim van het vreemde doordringen wanneer men
er zich begint thuis te voelen. Dit lukt enkel ruime geesten met zin voor
het algemeen menselijke, en met zin voor het relatieve van alle vormen
van menselijkheid, in de eerste plaats van de eigen vorm. Voor hen is
het zelfs mogelijk dat een ander land als een tweede geestelijk vader-

*) Hiermede bieden wij onze lezers de primeur van een nieuw boek, Filosofie van
het wonen, dat binnenkort verschijnt bij de Nederlandse Boekhandel te Antwerpen, in
de reeks Filosofie en Kultuur. De tekst is een fragment uit hst. V, Het leven buitenshuis.
1 ) nl. dan bij het gewone 'uitgaan' of bij de wandeling, waarover in het voorgaande
gehandeld werd.

118

MENSEN OP REIS

land wordt, zonder dat het nochtans de eeuwige nieuwheid van zijn
anderszijn verliest. Voor hen wordt de confrontatie een verrijking,
omdat zij het eigene beter beseffen in het vreemde, en het vreemde als
een zelfstandige eigenheid-in-zich ontdekken.
* * *

Is het echte wandelen door de natuur reeds een hele kunst, het reizen
is dit nog veel meer, omdat juist de sfeer van ongewoonheid en vreemdheid waarin het reizen plaats heeft, en vaak een te grote verwachting
van sensatie de ware zin van de reis gemakkelijk in gevaar brengen.
In ieder geval wordt deze kunst al volkomen verloochend, wanneer de
reis geanimeerd wordt door een zucht om zoveel mogelijk te zien in
zo weinig mogelijk tijd. Van dingen die op deze manier bekeken worden, ziet men aldra niets anders meer dan hun veelheid. Al wat eigen,
individueel, uniek en onvervangbaar is, zowel in kunstwerken en natuur
als in historische en culturele merkwaardigheden, verdwijnt in een uiteindelijke indruk, dat alle bezienswaardigheden toch maar bezienswaardigheden zijn: ze worden enkel nog bezocht om de korte sensatie
die ze enigszins verplicht zijn te verwekken, maar niets lijkt zozeer op
een sensatie die enkel als sensatie gezocht wordt, als een andere sensatie. De herhaling wordt weldra meer vermoeiend dan sensationeel:
„Quand l'on volt les choses en courant'', zegt Alain, „eiles se ressemblent beaucoup" 2 ) . De geboren reiziger reist niet op de maat van
uurwerk of spoorboekje, hij gunt zich de tijd naar de zin van zijn
spontane schouwlust, zonder het dwaze verlangen om 'alles gezien te
hebben', een houding waardoor alle bezienswaardigheden versmelten
tot de eenderheid van een 'inderdaad gezien hebben', zonder blijvende
verwerving en duurzame navreugde. Het echte reisgenot wordt gekenmerkt door een superieure Beschninkung, juist zoals het echte kunsten natuurgenot, waaruit trouwens het reisgenot grotendeels bestaat.
Dit betekent dat aan de categorieën van veelheid en kwantiteit niet de
geringste waarde wordt gehecht, daar toch nooit enige veelheid de
geest verzadigen kan, maar enkel een schouwend en genietend verzinken in de dingen: een schouwen dat het aangeschouwde steeds opnieuw
probeert te ontdekken onder steeds andere aspecten. Nu is het wel
waar „qu'à mesure que l'on sait mieux voir, un spectacle quelconque
enferme des joies inépuisables" 3 ) . Zodat wellicht de kunst van het
geoefende kijken ten slotte het gaan naar de vreemde misschien wel
niet overbodig en tot een „vain travail de voir divers pays'' ( Maurice
2 ) Alain, Propos, Parijs, 1956, p. 3.
s ) ibid., p. 4.

MENSEN OP REIS

119

Scève) maakt, maar er toch de noodzakelijkheid van vermindert, en dat
deze 'in de vreemde' geleerde kunst een nieuwe zin ontwikkelt voor de
onuitputtelijke genoegens van het 'eigene', waarvoor geen reis meer
nodig is.
* * *

Met de wandeling heeft de reis gemeen dat ze van het huis uitgaat
en naar het huis terugvoert. Voor het avontuur is dit laatste niet meer
zo zeker. Dit maakt dat een reis vooraf gepland kan worden, en dat ze
eenmaal tot het verleden zal behoren. Met het gevolg dat elke reis op
drie manieren ondernomen kan worden: in de toekomst, als reëel
gebeuren en in de herinnering. Alle drie hebben ze hun eigen genoegens, en alle drie horen ze tot de substantie van het 'op reis gaan'.
De reis neemt een aanvang in het huis. Het is in het huis dat op een
zekere dag de reislust ontwaakt; zeer verscheiden: jeugdige drang om
de wereld te zien, verlangen om de wittebroodsweken in een mooie en
ongewone omgeving te vieren -- .,amants, heureux amants, voulezvous voyager?" (Valéry Larbaud) -- zin voor geestelijke vernieuwing
( Goethe's Italienische Reise) , of de pure lokstem van het mysterieuze
ongekende.
Zodra de idee van de reis ontstaan is, opent zich een wijde wereld
van mogelijkheden, of liever dan opent zich de wereld zelf als een
veelvuldigheid van mogelijkheden. Deze zoeken dan onmiddellijk hun
vervulling in de voorstelling. Merkwaardig is hoe het uitzicht van de
wereld nu opeens verandert. De dialectische verhouding van huis en
wereld keert zich om. De wereld is niet meer de uitwendigheid waaruit
de mens zich verschansend terugtrekt in de innigheid van het samenwonen, maar het grote vreemde dat hem naar buiten lokt met voorspiegeling van nieuwe en ongekende ervaringen en beloften van een
soort expansief geluksgevoel, dingen die misschien des te meer betoveren daar het verlangen ernaar nog zeer onbestemd is. Heel deze ommekeer creëert een bijzondere gemoedstemming van opgeruimdheid en onomschreven verwachting, die een voedzame bodem vormen voor het
spel der verbeelding: eeuwig witte bergen verschijnen aan de horizont,
hemelsblauwe meren, zomers-groene eilanden en pittoreske steden;
of men ontdekt opeens een tot nog toe ongekende belangstelling voor
gothieke kunst of Italiaanse primitieven; aardrijkskundige namen krijgen een poëtische klank en verbinden zich met geuren van buitenlandse
keukens. Dit alles vertoont een niet helemaal onverdachte overeenstemming met de bonte tinten van de reclameplaten der reisagentschappen,
die willen doen geloven dat op reis alle mensen dadelijk ontzaglijk
vriendelijk en gelukkig worden en dat men in een Italia Express veel
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beter slaapt dan in zijn eigen bed. Toch mag men de gezonde romantiek
der spelevarende verbeelding niet identificeren met het inauthentieke
der reclamevoorstellingen. Zeker, ook de verbeelding ziet de dingen
anders dan ze in werkelijkheid zijn, maar het irreële der verbeelding
maakt vanzelf wel plaats voor het anders-zijn der werkelijkheid, terwijl
de irreële belichting der reclame de werkelijkheid fixeert tot een beeld
dat in wezen inauthentiek is en dat het reële zien tot een ontgoocheling
zal maken. De verbeelding blijft levende openheid naar de wereld, de
inauthentieke voorstelling vormt een gesloten wereldbeeld op zich.
Wat men in verbeelding gedroomd heeft, wordt anders gezien in de
werkelijkheid. Wat de reclame voorstelt, krijgt men gewoonweg niet te
zien. En dit geldt ook in grote mate voor de kunstfoto's. Ook deze
zijn geen goede voorbereiding op de reis. Ze vereenzelvigen de werkelijkheid met een zeer particuliere, subjectieve en willekeurige visie, die
bovendien steeds door haar spel van licht en donker en haar artificiële
gezichtshoek overmate geïdealiseerd wordt — al doet dit alles niets af
aan hun kunstwaarde. Het rijkste fantasieveld voor de reislustige is
misschien nog de landkaart, niet de dorre stafkaart, maar de mooie
kaart met de scherpe lijnen der kusten, het in kleuren vertolkte reliëf
van de bodem, het blauwe net van stromen en rivieren, de zwarte en
rode vertakkingen van spoorwegen en grote banen, en de welluidende
namen van dorpen en steden, met al de historische herinneringen die
ze bij de gecultiveerde mens wakker roepen.
Maar al dit voorstellen blijft vooralsnog een voorstellen van mogelijkheden en dus uiteraard van nog grotendeels onbepaalde mogelijkheden. Deze onbepaaldheid meet juist de afstand die bestaat tussen
het slechts mogelijke en het concreet werkelijke. Wat mogelijk is, is
uiteraard onaf, alleen al omdat het nog maar mogelijk is. Alleen het
perfectum is precies wat het is. Deze onbepaaldheid maakt echter de
mogelijkheden ook weer onbeperkt. Dit is niet hetzelfde als onbepaald.
Onbepaald betekent wat een onaffe vorm heeft, onbeperkt wat zich in
iets eindeloos verliest, of althans wat nog geen einde aan zichzelf moet
stellen. Dit wil met evenveel woorden zeggen dat in het verbeelde
mogelijke, nog alles mogelijk is, om de eenvoudige reden dat het alleen
nog maar mogelijk hoeft te zijn. In dit gebied van onbeperkte mogelijkheden gaat de mens op reis in verbeelding. Dit reizen heeft zijn eigen
genoegens: het staat voor niets stil, het ontmoet geen moeilijkheden.
Maar toch is het reizen in mogelijkheden altijd maar een mogelijk reizen
en de verrassingen die het oplevert, zijn zelden zo groot dat ze het
bewustzijn van het werkelijke kunnen vervangen.
Een werkelijke onderneming kan de reis maar worden, wanneer aan
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de uiteenlopende veelvuldigheid der mogelijkheden een eind gesteld
wordt door een beperkende keuze. Eén enkele mogelijkheid wordt overgehouden, waardoor meteen al de andere onmogelijk worden: „We
gaan naar Italië". Toch wordt het spel van voorstellen en verbeelden
hiermee niet stilgelegd, het krijgt nu alleen een vrij bepaald gebied te
bereizen en begint dit nu te doen in functie van de werkelijk toekomstige reis. Wat nu begint is de vóórreis. Ook de vóórreis heeft haar
eigen genoegens, en het is niet onmogelijk dat deze die van de reële
reis zullen overtreffen. Uiteraard is zij nog geneigd om alles te idealiseren en zo wordt zij onvermijdelijk en onbewust een objectivering van
zeer subjectieve wensen: het riskeert b,v. evident te worden dat het
heel de reis door heerlijk weer zal zijn — zoals op de reclames —, dat
de lucht steeds wolkeloos blauw zal blijven, dat heel de tocht één
climax van verrassingen zal worden en dat men zelf steeds van een
uitzonderlijke frisheid van hoofd en leden zal genieten. Tenzij natuurlijk een reeds gestoffeerde ervaring van het reizen hiervoor een tegenwicht vindt in de voorstelling van de talrijke inconveniënten die op geen
enkele reis ontbreken, De enthousiaste sereniteit waarin de vóórreis
geschiedt, vermengt zich bovendien geredelijk met een soort perfectionisme: het verlangen om alles te zien wat te zien zal zijn. En dit wordt
nu gevaarlijk. Niet alleen ontwikkelt zich dan een kwantitatieve bekommernis, die met de gewenste gestemdheid van de echte reislustige
in formele tegenspraak komt, maar men bereidt zich ook een reis voor
die gewoonweg onmogelijk wordt en van te voren reeds verknoeid
wordt, omdat ze eenmaal opgevat werd als het afwerken van een
onrealiseerbaar project. Ten slotte moeten we nog opmerken dat niet
alle reislustigen tot het besluit komen om ook effectief eens de wereld
in te trekken. Er bestaat nu eenmaal een soort reislustige huisduiven,
bij wie de honkvastheid het steeds weer haalt op hun trek naar het
ongekende. Zij stellen zich tevreden met het genot van spannende
reisverhalen, zoals de Koningsbergse filosoof, Immanuel Kant.
***

Wie zich op reis begeeft, neemt afscheid van huis en huisgenoten.
Dit is de afreis. De afreis gaat, althans wanneer de reis een tijd zal
duren, meestal gepaard met een heel ceremonieel. Zij is trouwens heel
wat meer dan een louter 'weggaan'. Men gaat weg van het huis waaraan men gehecht is, en van huisgenoten waarmede men in genegenheid
verbonden is. Dit alles vindt in het afscheid zijn weerklank en maakt
het tot een bijzondere menselijke gedraging. Verschillende gestemdheden komen samen in het afscheid: men gaat graag weg en men is vol
verwachting naar de komende dingen, maar men gaat ook niet graag
8
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weg, want het weggaan betekent een achterlaten van de huiselijke
intimiteit en van de mensen waarmede men deze deelt — indien althans
niet allen op reis gaan. Dit maakt dat het afscheid een zekere tijd in
beslag zal nemen, de tijd om zich los te maken van het vertrouwde
tehuis. Men kan zo maar niet opeens weg. Het opeens weggaan zou
een breuk betekenen, wat zou insluiten dat men helemaal niet meer op
een terugkeer bedacht is. Tegenover de thuisblijvende huisgenoten
ontspint zich nu een fijnzinnig dialectisch spel van verhoudingen. Twee
groepen beginnen zich af te tekenen: de weggaanden en de blijvenden.
In beide groepen heerst een zekere opgeruimdheid als weerslag van de
verwachtingen die de afreizenden vervullen. Dit is althans de grondtoon. De blijvenden delen in de verwachtingen van de weggaanden,
maar zullen deze zelf niet in vervulling zien gaan; integendeel zij zullen
het samenzijn missen en moeten wachten op de terugkeer. Voor hen is
het weggaan eerder een verlies. De afreizenden van hun kant weten dit
en temperen de vreugde van hun reislust. Ze doen dit uit genegenheid
en ook omdat het betaamt. Daarom vertragen zij het weggaan en nemen
er de tijd voor, o.m, om te laten blijken dat ze toch ook 'niet graag
weggaan'. Een vriendelijke onoprechtheid is hier niet altijd afwezig,
want tenslotte domineert toch de reislustigheid. Ze stellen hun afwezigheid voor als helemaal niet erg, ze blijven trouwens niet lang weg, enz.
Zo wordt het weggaan een geleidelijk uit elkaar gaan. Deze geleidelijkheid maakt b.v. dat de thuisblijvenden nog een eindje meegaan, tot aan
de deur of het tuinhek, tot in het station of op het vliegveld. Men brengt
de weggaanden op weg. Dan volgt een eerste afscheid. De weggaanden
nemen b.v. plaats in de trein, de reiskoffers worden in de netten gestapeld, en nu is het wachten. Dit wachten moet liefst niet te lang
duren, want het wordt maar moeilijk gevuld. De twee groepen zijn nu
reeds duidelijk gescheiden, en ook het samenspreken splitst zich, in
zover het niet tot zwijgen vervalt. Dit wederzijds zwijgen is trouwens
nog een zekere band. Het betekent: als we niet samen kunnen spreken,
jullie en wij, dan hebben we niets te zeggen! Maar dan begint men
opeens toch weer te praten, ofschoon men niet meer goed weet wat te
zeggen en moeite heeft om nog iets te vinden wat gezegd kan worden.
Gewoonlijk zijn het nutteloze aanbevelingen en overbodige raadgevingen: aanmaningen tot voorzichtigheid of tot zorg voor de gezondheid.
Er wordt gevraagd of men soms niets vergeten heeft, wat zelden het
geval is. Wanneer het sein tot vertrek gehoord wordt, flakkert de
conversatie opeens weer op. Komt de trein in beweging, dan wordt nog
luid een en ander geroepen en dan wordt er afscheid gewuifd. Met de
hand, dan met hoed of zakdoek om de zichtbaarheid van het wuiven te
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verlengen. Het is alsof men zolang mogelijk het samenzijn wil instandhouden, en alsof geen twijfel mag gelaten worden omtrent de waarde
die men eraan hecht.
Wanneer het wuiven nutteloos wordt, is het afscheid voltrokken en
heeft de reis een definitieve aanvang genomen. Onmiddellijk verandert
nu de stemming en de gedraging van de afreizenden. De gedachte aan
huis en huisgenoten slaat opeens om in het bevrijdend gevoel 'eindelijk
weg te zijn'. Men heeft nu werkelijk heel de reis vóór zich, en geniet
ervan als van een totale verwachting. Tegenover de zogenaamde lokale
medereizigers creëert de reissituatie zo iets als een meerderwaardigheidsgevoel, dat nochtans van vriendelijke aard is. Het spreekt vanzelf
dat deze situatie scherper beleefd wordt naarmate het reizen nog geen
gewoonte is geworden.
* * *

Naargelang de reis vordert, wordt de voorstelling die men er zich
van gemaakt had, werkelijk, De werkelijkheid kan de voorstelling overtref f en, ze kan ook ontgoocheling brengen. In beide gevallen heeft ze
toch dit op de voorstelling voor, dat ze werkelijkheid is. Het gedroomde
land der voorstelling waarin alles wonder en pittoresk was, blijkt een
land te zijn waarin wel veel dingen anders zijn dan in het eigen land,
maar dit anders-zijn wordt niet de grote sensatie die men verwacht had.
Dit wil niet zeggen dat het andere en het vreemde helemaal niet treffen
of verwonderen, maar deze verwondering gaat gauw over wanneer ze
enkel op dit 'andere en vreemde' gespitst is. De eigenlijke verwondering
begint wanneer men over deze eerste oppervlakkige verwondering heen
is en men in het vreemde eerder de eigenheid van het algemeen menselijke begint te ontdekken, dat alleen maar nieuw is omdat het vanuit de
eigen eigenheid gezien wordt. Hetzelfde geldt voor de vreemde natuur:
wie nooit echt genoten heeft van de vertrouwde natuur van het eigen
land, zal ook maar weinig genot vinden in die van vreemde landen.
Voor hem zijn alle bergen bergen, en alle rotsen rotsen, zoals alle
kathedralen kathedralen zijn, en elke stad een stad is zoals elke stad,
een complex van hu &zen en straten. Alles wat men ten slotte nog doet is
de dingen te identificeren met vroeger geziene voorstellingen: „0 kijk,
dat is nu die scheve toren van Pisa!" — een bezigheid die weldra in
haar intrinsieke overbodigheid doodloopt.
De echte reiziger kent dit soort teleurstellingen niet. Zijn verwachtingen waren veel reëler. Hij heeft tevens minder en méér verwacht dan
de slechte reiziger en in ieder geval geen sensatie. Wat hij in de vreemde zocht was niet het verbluffende van het totaal andere, maar een
schakering van levenswaarden die hem vertrouwd zijn. Hij weet wat hij
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zoekt en dat hij het vinden zal, en toch is het hem een verrassing dit
inderdaad te vinden: uitzonderlijk in het spectaculaire, liever in het toevallige, in het verborgen detail, in het ogenschijnlijk onbelangrijke:
een Ernst Jonger b.v. die in Brazilië opeens een vogeltje ontdekt niet
veel groter dan een hommel, dat als een rode vonk van bloem tot bloem
vliegt: „Der Anblick beglockte mich, er lohnte die Reise ganz allein" 4 ) .
Uit dit alles blijkt dat de essentie van de reis niet ligt in de uitwendige ruimtelijke verplaatsing en in het uitwendig schouwspel dat zij
bieden kan. De eigenlijke reis geschiedt in de geest, zij is niet zozeer
een wisseling van uitwendige bezienswaardigheden, van kleine of grote
wereldwonderen, maar een, aan de hand van dit alles, dieper vinden
van zichzelf. Het land dat de mens bereist, is in de eerste plaats de
mens zelf. De echte reis is een 'ervaring', een door 'varen', d.i. door
'gaan en reizen' — de betekenis van 'varen te water' is immers recenter 5 ) — opgedane ondervinding.
* * *

Met het vorderen van de reis herleeft de gedachte aan het huis.
Ze wordt pregnanter en veelvuldiger naarmate de reislust zijn saturatiepunt bereikt. De reis wordt nu geleidelijk terugreis. Vooral in deze
terugreis is het onderscheid tussen de echte en de onechte reiziger
opvallend. De eerste keert terug met een rijke buit aan schouwing en
ervaring en met het vooruitzicht van een duurzame herinnering. De
andere met het versleten gevoel „nu meer dan genoeg gezien te hebben - een 'genoeg' dat beantwoordt aan de kwantitatieve instelling die
vanaf het begin de zijne geweest is.
De gedachte aan huis kan tot heimwee worden. Men stelt zich graag
voor dat het heimwee uit de langdurigheid van de reis ontstaat. Ongetwijfeld is deze langdurigheid een vruchtbare grond voor het heimweegevoel en een reis van enkele dagen zal maar zelden tot heimwee
stemmen, maar toch is het niet zozeer de lange duur der reis als wel de
reis zelf en haar ervaringen die weer naar huis doen verlangen en de
vóGzc,uov ?ijUU ( Homeros) niet precies met ongeduld, maar toch met
vreugde tegemoet doet zien. Want in de grond is het heimwee eerder
een positief gevoel, te positief in ieder geval om het voor een 'wee' of
een ziekte te houden. Wel kan het gevoelige mensen tot een zachte
kwelling worden, die wegens haar analogie met een zeker 'zich niet
meer goed voelen' de benaming 'heimziek' toch weer enigszins rechtvaardigt. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze mensen, die uiteraard
neiging hebben tot sterke gehechtheden, zo plots genoeg krijgen van
4) E. Jonger, Atlantische Fahrt, Tubingen, 1948, p. 27.
5) J. de Vries, Etymologisch Woordenboek, Utrecht 1958.
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het 'ver van huis zijn', dat ze opeens alle reislust verliezen en heil
zoeken in een versnelde terugkeer. Toch zijn verlangen naar huis en
heimwee geen spelbrekers voor reis en reislust. Wellicht zijn ze de beste
vrucht van de reis. De eigenlijke 'ervaring' van het varen en reizen is
ten slotte een vernieuwd besef van de waarde van het huis; en de
ontdekking van het vreemde openbaart haar laatste verrassing wanneer
ze zich laat kennen als een herontdekking van het eigene. Het ligt dan
ook in de aard der dingen, dat de reis haar natuurlijke voltooiing vindt
in de terugkeer. Wel heeft deze vrucht van de reis de tijd nodig om te
rijpen. Zolang reis- en kijklust nog fris zijn, treft het vreemde door zijn
nieuwheid en zijn uitzonderlijkheid. Maar op de duur begint men zich te
realiseren, dat men zelf het uitzonderlijke is in de vreemde, terwijl alle
mensen die er leven en wonen, er thuis zijn. Dan keert het schouwspel
zich om en men begint te beseffen dat men door weg te gaan van huis
niets anders heeft gevonden dan het wonen van mensen, niets anders
dan omgevingen waarin mensen wonen en zich thuis voelen. Nu is men
zelf vreemd in de vreemde; de ervaring van het vreemde wordt momenteel uitgeput en zoekt een vergoeding in de gedachte aan de verlaten
huiselijke eigenheid en innigheid. Zoals de mens zich oorspronkelijk
terugtrekt uit de natuur en het huis bouwt, zo gaat ook de reiziger terug
naar huis uit nood aan bezinning. De reis was een verdekt zoeken van
zichzelf in het andere en het vinden hiervan zal zich voltooien in de
teruggevonden connaturaliteit van de eigen omgeving.
De onechte reiziger voor wie de reis een ontgoocheling werd, zal
wellicht ook zijn terugkeer ondergaan als een ontgoocheling. De echte
reiziger keert terug met de vreugde, die Joachim du Bellay bezongen
heeft:
.,Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Ou comme celui-la qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son age!"

Voor hem blijft de reis een verworvenheid. Zij leeft voort in voorstelling en herinnering. Aan de voorreis beantwoordt de nareis. Beide
echter voltrekken zich in het huis. En beide idealiseren zij de tocht, de
komende of de voorbije. De idealisering der nareizende verbeelding is
geen dromen en wensen in het ongewisse, het is een bewustworden van
de zin der reis vanuit een reële ondervinding, met rede en wijsheid,
'plein d'usage et raison'. Maar als men eenmaal terug thuis is, herneemt
het wonend en werkend leven zijn gang, de herinneringen bezinken en
verbleken, en vroeg of laat zullen ze zich weer omzetten in verlangens
naar nieuwe tochten.

Nogmaals de vernieuwing van de
schoolkatechese in Nederland
W. BLESS S.J.

N het oktobernummer van Streven 1) heb ik geprobeerd enige informatie te
geven over de vernieuwing, die vanaf september in de schoolkatechese in
Nederland begonnen is. Ondertussen beginnen de eerste reacties binnen te
lopen. Naast opgeluchte gevoelens dat het eindelijk zo ver is, kan men ook
bezorgdheid beluisteren: „de communisten zijn er nog niet, maar u bent maar
vast begonnen om het godsdienstonderwijs af te schaffen", schreef een geëmotioneerde moeder.
Wanneer ik hier nogmaals op deze vernieuwing wil terugkomen, is het daarbij niet mijn bedoeling om nu al een antwoord te geven op de binnengekomen
reacties. Daar is het nog te vroeg voor. Laat deze nieuwe katechese nu eerst eens
even op gang komen. Dan pas krijgen wij er zicht op. Maar ik voel wel behoefte
om U verdere informatie te geven, opdat we elkaar in het gesprek dat hierop
volgen moet, beter kunnen verstaan.
Is er geen sprake van overhaaste invoering?
Het is duidelijk dat Nederland te plotseling geconfronteerd is met verschillende concrete voorstellen, die begeleidingsverschijnselen zijn van de vernieuwing.
Laat ik er enige opnoemen. Het Hoger Katechetisch Instituut heeft voorgesteld de tij den voor het geloofsonderricht drastisch te beperken. Dit hadden de
scholen zeer tijdig moeten horen, op z'n laatst in mei. Half juli moeten de lesroosters bij de diverse inspecteurs zijn ingediend. En pas 10 juli meldde School
en Godsdienst — vakblad voor katechese lager onderwijs — deze inkrimping
van het aantal uren. Waarom zo laat ? Omdat wij pas zo laat het plan hadden
opgevat tot deze drastische beperking ? Welneen ! Als dat zo was geweest,
zouden wij inderdaad overhaast gehandeld hebben. Maar de oorzaak van deze
late mededeling ligt enkel en alleen in de late publikatie van de beslissing van
de bisschoppen. Deze verscheen op 23 juni 1964. Daarna is er door alle betrokkenen zo snel mogelijk gehandeld.
Ik schrijf dit niet om wie ook een verwijt te maken, maar omdat we met een
eerlijke voorstelling van zaken het verste komen.
Een ander voorbeeld: de zeer geleidelijke opgang van het kleine kind naar
het sacrament van de Biecht, waar het een jaar na zijn Eerste H. Communie mee
begint en die het voortzet tot op de vijfde klas L.S.
Bij de redactie van School en Godsdienst lag het nummer over de Kinderbiecht, dat hierover volledige informatie geeft, al maanden klaar. Omdat het
programma voor de lagere school pas in het septembernummer gepubliceerd
kon worden, moest het nummer over de Kinderbiecht wachten tot oktober!
Het is inmiddels verschenen 2). Nu pas krijgen de priesters en onderwijzers en
allen die hierin belangstellen, de zo broodnodige verdere informatie. Gelukkig
1) Streven, jrg. 18, n. 1, pp. 1 r 6.

2) Afzonderlijk verkrijgbaar (f1. 1,00) , Arksteestraat 1, Nijmegen.
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is inmiddels het boekje vanwege het Bisdom Roermond, dat over deze kwestie
handelt — Intocht der kinderen, beschouwingen rond kinderbiecht en kindercommunie, Romen en Zonen, Roermond — al meer dan een maand uit. Dit
heeft al zeer veel kunnen opvangen, maar bereikt wellicht lang niet alle priesters
en onderwijzers.
Het Hoger Katechetisch Instituut heeft echt niet overhaast gewerkt of voorstellen op tafel gelegd die niet grondig overdacht waren. Maar het stond op het
laatste moment voor de keus: ofwel alles een jaar uistellen, ofwel beginnen.
Omdat het in werkelijkheid voldoende klaar was, koos het het laatste, er in de
koop bijnemend dat men ons dan wellicht zou gaan verwijten dat we 'overhaast'
te werk waren gegaan.
De eigenlijke ve rnieuwing
Ik sprak hierboven over de verbazing, de onrust, het niet begrijpen van enige
concrete voorstellen, die slechts begeleidingsverschijnselen zijn van de eigenlijke
vernieuwing.
Het gaat in de eigenlijke vernieuwing niet om deze voorstellen. Men kan veel
minder lesgeven en de privé-biecht van het kind opschuiven naar een later
tijdstip zonder ook maar iets van de eigenlijke vernieuwing waar het om gaat, in
te voeren of aan te voelen.
De vernieuwing van de schoolkatechese stelt de geloofsopvoeding voorop.
Zij wil die opvoeding zeer zeker ook bereiken door echte geloofskennis bij te
brengen, maar deze kennis staat functioneel ten opzichte van de opvoeding.
Daarmee bedoel ik te zeggen, dat we niet menen op te voeden door zo maar
kennis bij te brengen, maar door de jonge gelovige het heil in al zijn aspecten
op kinderlijke wijze te laten beleven. En deze beleving brengt vanzelf ook
kennis aan — ook kennis die vastgehouden dient te worden — maar dan functioneert deze kennis in een geheel van beleven en kan men nooit meer de indruk
krijgen, dat de Openbaring gelijk is aan een systeem van waarheden en plichten
dat van buiten af wordt aangebracht.
Daarom gaan we uit van de situatie waarin het kind van 1964 leeft. Die
situatie proberen we te doorlichten, er de heilsdimensie van te laten zien en
daarmee de jonge gelovige niet een kennis bij te brengen die staat naast de
situatie waarin het leeft. Het gaat er juist om, het dagelijks leven van het kind
met Gods visie te doorlichten.
Natuurlijk heeft men dit in het verleden ook willen doen. Het zou arrogantie
en een gemis aan historische kennis van onze kant zijn, als we meenden dat wij
het nu eindelijk gevonden hadden en heel het verleden zich vergist zou hebben.
Maar er bestaan verschillende benaderingswijzen om de heilsdimensie van het
leven te onthullen. Men kan de Openbaring als een prachtige tweede wereld
naast het gewone leven onthullen, men kan natuur stellen tegenover bovennatuur. Een vroegere cultuurperiode heeft het aldus gedaan en het christelijk
leven heeft daarin een zeer hoge bloei gekend. Een bloei, die onvermijdelijk het
gevaar meebracht dat het gewone dagelijkse leven steeds verder verwijderd zou
raken van het godsdienstig leven, het gevaar dat zich twee werelden naast elkaar
zouden vertonen die slechts een uiterlijke binding met elkaar zouden hebben.
We staan aan het begin van een nieuwe cultuurperiode, die zich ontwikkeld
heeft uit de vorige: de moderne mens is veel aardser geworden in de goede zin
van het woord. Hij is spontaan aan gaan voelen dat heel dit aardse leven het
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eerste grote Godsgeschenk is. Hij wil het leven in al zijn facetten beminnen;
hij wil er niet angstig tegenover staan maar met de openheid van al zijn vermogens. Hij verdraagt geen bovennatuur meer die hem als een tegenstelling met
zijn natuur wordt aangeboden, want in dit laatste geval kiest hij dan onherroepelijk zijn natuur.
De nieuwe benaderingswijze nu wil de enorme, nieuwe kans, die hiermee aan
de Openbaring geboden wordt, volledig benutten. Juist door te laten zien dat
Gods heilshandelen en Gods Openbaring niets anders doen wil dan de diepere
dimensie van dat ene mensenleven onthullen: „het leven wordt er door veranderd, maar niet weggenomen". Het leven bereikt er zijn volheid door. Het is
een her-ijking, die de mens doet herademen.
Als ons deze benaderingswijze gelukken zal, dan zal de moderne mens juist
aan zijn gewone leven een christelijke gestalte geven, niet door er een christelijke gestalte op te plakken, maar door de christelijke gestalte van dat leven zelf
te herontdekken. Dan zal de Openbaring hem echt gelukkig kunnen maken,
ondanks het feit dat die Openbaring hem ook altijd het kruis onthullen zal.
Maar dat kruis zal dan staan in het licht van de verrijzenis: in het licht van de
nieuwe aarde.
Een dergelijke benaderingswijze brengt mee, dat er heel wat aspecten uit het
verleden hun absolute posities zullen verliezen. Ik keer terug naar het tweede
voorbeeld dat ik in het begin aanhaalde. Wanneer wij het kind pas op de vijfde
klas tot een privé-biecht willen begeleiden, doen we dat niet om de biecht 'af te
schaffen', maar juist om de biecht haar eigenlijke plaats te hergeven. Geen
imitatie van een volwassenen-biecht op jonge leeftijd — waardoor menige volwassenen-biecht levenslang iets infantiels bleef houden — maar eerst een geleidelijke ontwikkeling van het zondebesef in het kind, eerst een ervaring van het
gemeenschapsaspect en dan pas de herontdekking van het sacrament van de
Biecht: als hoogtepunt, waarin Christus zelf zich garant stelt voor Gods vergeving. Menselijke vergeving ligt aan de wortel van deze goddelijke vergeving,
terwijl de moderne mens toch minstens de vroegere biechtpraktijk enigszins
ervaart als een automatische vergeving van boven af. Het is een zoeken en
tasten, en wij zullen alsmaar blijven verbeteren totdat wij ook zelf geheel en al
uit deze visie zullen leven.

Worden de ouders niet veel te zwaar belast?
Nu vele ouders horen dat de vernieuwing van de schoolkatechese ook een
beperking van lessen enz. meebrengt, denken sommigen van hen dat zij daardoor veel meer te doen krijgen dan in het verleden. Enigen menen zelfs dat het
de bedoeling zou zijn, dat zij nu zelf het geloofsonderricht gaan geven.
Waar in deze veronderstelling is, dat deze vernieuwing de ouders weer wil
erkennen als de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen.
De school wil zich niet in hun plaats stellen, hen niet vervangen maar helpen.
De school wil veel meer dan vroeger rekening houden met de geloofsopvoeding
die de ouders zelf aan hun kinderen geven. Ook hier dus veel grotere samenwerking. Men kan hierop allergisch reageren en de vernieuwing toch weer
verdenken van een paternalistische inslag, alsof de school het gezin zou willen
bevaderen.
Men kan zich echter ook op het realistische standpunt plaatsen, dat dit alles
nog groeien moet en langzaam groeien moet. In een sfeer van onderling ver-

NOGMAALS DE VERNIEUWING VAN SCHOOLKATECHESE

129

trouwen zullen school en gezin elkaar moeten ontmoeten bij de geloofsopvoeding. Het is in het geheel niet de bedoeling dat de ouders het geloofsonderricht
van de school gaan overnemen, evenmin als het de bedoeling is dat de school de
opvoeding van de ouders overneemt. Maar de school stelt haar onderricht functioneel in dienst van de opvoeding. Als we van de ouders vragen de reflexie
die de school biedt in hun gezin door te trekken, deden we dat alleen omdat we
daarbij van de veronderstelling uitgingen, dat wat de school biedt aansluit bij
wat de opvoeding in het gezin al spontaan geeft of minstens geven moest.
De vernieuwing vraagt dus geen geloofsonderricht van de ouders — tenzij
incidenteel — maar geloofsopvoeding. En wel die opvoeding, die men als vanzelfsprekend in het gezin mag veronderstellen.
Priester, gezin en school

De vernieuwing van de schoolkatechese jaagt ook de priester niet de school
uit, maar geeft hem een andere plaats: een plaats die hem veel beter tot zijn
recht doet komen.
Hij wordt de moderator van de school: die de onderwijzers begeleidt om hun
kundigheden beter te benutten. Hij blijft een occasioneel contact houden met de
kinderen van de lagere klassen, waardoor hij ook voor hen meer als priester
kan verschijnen.
Omdat hij de leiding krijgt van de geloofsopvoeding op school, zal zijn
contact met de ouders van de kinderen ook veel realistischer kunnen worden.
Het lijkt zeer wenselijk dat de priester-moderator bij gelegenheid van een ouderavond aan de ouders vertelt wat de vernieuwing inhoudt, samen met de ouders
en de school wegen zoekt om het gesprek tussen alle betrokkenen op gang te
brengen.
Er is echter nog veel meer. Heel deze vernieuwing van de schoolkatechese
moet men zien tegen de achtergrond van de katechese aan de volwassenen die
komen gaat. De priester die aan de school verbonden is, oefent al een vorm van
volwassenen-katechese uit door de onderwijzers te begeleiden. Maar daarnaast
zal hij in de toekomst ook de man zijn, die voor de ouders de nieuwe visie die
aan de schoolkatechese ten grondslag ligt, doortrekt tot op hun niveau. De
gespreksavonden, die daarmee zullen ontstaan, zijn niet gedacht als 'lessen' aan
de ouders, maar als een samen uitpraten van de moeilijkheden die het volwassen
leven meebrengt en er samen een oplossing voor zoeken in het belang van de
kinderen maar ook in het belang van de ouders zelf.
Ook bij de priester moet deze nieuwe functie van verbindingsman te zijn
tussen ouders en school bij de geloofsopvoeding van de kinderen nog tot ontwikkeling komen. Het plan ligt er nu: allen gaan samen op weg om er verdere
gestalte aan te geven. De verwezenlijking groeit altijd anders dan men verwacht.
Juist omdat er volop vrijheid blijft tot verder zoeken, is er geen reden tot ongerustheid. We staan aan een begin en niet aan het einde. De vernieuwing is gelanceerd. Dat brengt voor degenen die daar intens aan gewerkt hebben, zeer
zeker ook het gevoel mee van iets klaar te hebben ! Maar nu gaat het eigenlijke
werk pas beginnen. Nadat alle betrokenen er kennis van genomen hebben en er
enigszins vertrouwd mee zijn geraakt, moet het gesprek op gang komen, waarbij
men samen zoekt wat er wel en wat er niet goed is aan deze vernieuwing, waar
ze verbeterd kan worden en aangevuld met nieuwe, frisse ideeën.

Prof. F. G. L. van der Meer zestig jaar
ANTHONY MERTENS

E eerste maal dat we de eerwaarde Frits van der Meer hebben ontmoet —
D
het moet ruim
jaar geleden zijn, in het holst van de oorlog — zat hij,
op een zomerse middag, aan een vensterbank te lezen in een volumineus boekje
22

van Sainte Beuve. Dat was op dezelfde kamer, links aan het eind van een stille
gladde kloostergang in het sint Jozefgesticht te Lent over de Waal, waar hij nu
nog woont, werkt, leest, ontvangt: een ordelijke, welverzorgde, sober en toch
precieus ingerichte zitkamer, groenig-bruin van tint zoals heesters op de aardbodem, met alles op zijn precieze plaats: de meestal lege tafels, de radio, de
schrijfmachine, de pot met potloden, het kruisbeeld, de Godslamp voor de
ikoon, de edele bibliotheek die onverbiddelijk op gezette tijden wordt leeggewied van vergankelijke trivia. Voor zover we kunnen beoordelen is daar de
laatste jaren slechts één meubelstuk bijgezet, op die kamer, te weten het elektronisch kijkvenster van de TV waarop de kamerheer in de late avond het
nieuws volgt van de Westduitse of Noordnederlandse journaalbegeleider. We
herinneren ons na talloze latere bezoeken nog altijd dat eerste vanwege twee
provocante opmerkingen, ons toegevoegd terwijl we de deur nog niet eens
arg eloos hadden kunnen sluiten: een over de anatomische vorm van ons torso
dat de kritische plaatjeskijker verried, de andere over de onverenigbaarheid van
priester- en kunstenaarschap. In de radde spraak waarvan deze geleerde Fries
zich pleegt te bedienen — altijd toch even onderbroken door spekulatieve
reflecties met licht gebogen nek en vooruitgehouden hoofd — voegde hij aan de
begroeting toe: „Als je eenmaal hebt gekozen priester te zijn, moet je geen
ambities meer hebben in de artistieke richting, dat is een andere wereld die
niet past bij de eerste, ik houd daarom helemaal niet van priesters die litteraire
verhaaltjes schrijven of goede schilderijen willen maken".
Waarschijnlijk moet hij op zijn vensterbank hebben zitten lezen in de
studies over Jeanne d'Arc of Pascal van de norse franse criticus, waarbij hem
deze boutade in de mond kwam. Want als er al één priester is die graag een
g root leesboek of een monumentaal schilderstuk had willen maken dan is het
zeker F. van der Meer, die trouwens van de wereldlitteratuur en de beeldende
kunst uit voorbije eeuwen meer weet dan de meeste van zijn ambtgenoten
tezamen.
Nu wordt hij dus zestig, en begint hij daarmee aan de laatste faze van een
rijkbegif tigd en rijkscheppend mensenbestaan. Zelf vragen kranten hem graag
om huldigende stukjes bij jubilea van andere prominenten (zo heeft hij briljante miniatuurbiografieën gepubliceerd van vrienden die hij bewondert: de
exegeet Grossouw, de geschiedschrijver Rogier, de typograaf Nypels). De
vergeldende gerechtigheid eist daarom thans enkele regels bij het feit van zijn
feestdag, medio november.
Over zijn biografie, en de kwaliteiten van persoon en werk, is afgelopen
voorj aar allerwege geschreven toen hij, als eerste priester in de Nederlanden,
door de regering werd bekroond met de Hoof tprij s niet alléén voor zijn kultuurhistorisch oeuvre. Daarbij viel op hoe deze hoogleraar eigenlijk een bescheiden
biografisch „chassis" heeft: geboren te Bolsward als enig zoon uit een Fries
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onderwijzersgezin, moeder vroeg gestorven, knaap opgevoed aan het klassieksteil, neutraal gymnasium van Sneek, daarna op de seminaria van het aartsbisdom Utrecht en aan het pauselijk instituut voor christelijke archeologie te
Rome; vervolgens kapelaan te Hilversum, lector te Nijmegen, tenslotte hoogleraar in de faculteiten voor theologie, letteren en wijsbegeerte. Eenvoudiger
kan het moeilijk. Tussentijds tal van studiereizen, alleen of met zijn leerlingen,
kris kras door Europa, en van Klein-Azië tot Californië.
Dat de geleerde kapelaan, dank zij de benigne en ver-ziende protectie van
zijn streekgenoot, oudleraar en latere kardinaal De Jong, tot een zo apostolisch
leermeester kon groeien is niet de geringste verdienste van deze strenge kerkvorst. Maar het vaderland dankt de start van Van der Meer als publicist, die
uit de besloten kring van vakmensen (er zijn op de wereld misschien 25 christelijke archeologen van professie) vermocht uit te breken, aan de inval van een
jong Utrechts uitgever. Het was menen wij de huidige leider van De Fontein,
destijds een der twee stichters van Het Spectrum, de heer Bloemsma, die aan
het eind van de dertiger jaren een onbekend kapelaan van de Hilversumse
Sint Vitus aanklampte: hij had vernomen dat deze jonge zielzorger interessante
voordrachten met plaatjes hield over Franse kathedralen .... of daar geen
boekje van te maken zou zijn? Zo ontstond Geschiedenis eener Kathedraal (dit
„eenex" naar de geest des tijds), typografisch fraai verzorgd door Charles
Nypels, met vignetten van de auteur en van Karel Thole.
Dit zou het eerste worden van een pleiade van onderzoekende, beschrijvende
en verhalende boeken zoals er in onze taal nog geen bestonden, voor en na
uitgeven bij Spectrum, Contact en Elsevier, en waarvan de Catechismus (vijf
grote drukken tussen 1940 en 1955) het bekendste zou blijven, Augustinus de
Zielzorger (1947) internationaal het meest gezaghebbend, althans zo lang het
leven van Gregorius de Grote, waar men sedert jaren op mag wachten, niet
g ereed is.
Universiteiten zijn gewoonlijk geen trefcentra van grote schrijvers. Leiden
mocht eertijds, met mensen als Fruin, Van Vollenhoven, Huizinga, een zeldzaamheid heten. Het kleine en jonge Nijmegen van vóór de oorlog had grote
vakgeleerden van europese faam (Schrijnen, van Ginneken, Dagens, Drerup)
maar in de vijftiger jaren deed zich het bijzondere verschijnsel voor dat juist
Nijmegen een vindplaats werd van bekwame kultuurhistorische auteurs zoals
de katholieke Nederlanden er nimmer op zo klein gebied tegelijkertijd aantroffen: Post, Rogier, Brom, Van Duinkerken, Grossow, Mohrman, Van der Meer.
Als zo vaak wordt gezegd dat sedert de rebellen van De Gemeenschap katholiek
Nederland geen auteurs van betekenis meer voort heeft gebracht, dan kan
zulks waar zijn voor de schone letteren in strikte zin — zij mogen trouwens
nu niet meer „schoon" aandoen — toch beschikt het Nijmegen van na 1945
over een reeks boekwerken van eigen allure die geen andere universitaire gemeenschap tussen Leuven, Leiden en Groningen kan tonen. Het lijkt alsof Van
der Meer de gangmaker dezer produktie werd in vijf en twintig jaar van ongemeen vruchtbaar en toch nooit overhaast, nooit tijdgebonden schrijversschap,
dat over nogmaals vijf en twintig jaar zo vakkundig, spontaan en leesbaar zal
blijven als nu.
* * *

Een menselijk vaatwerk vol veelvormige geleerdheid, uitdrukkingskracht en
welsprekendheid ook nog te beoordelen als eenvoudig priester van de roomse
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Moederkerk is, uiteraard, vermetel en delikaat zo niet onmogelijk voor een
leek. Maar professor Van der Meer waarnemend bij het toedienen van sacramenten of bij het vieren der heilige Eucharistie, meent men een andere persoonlijkheid te zien: een veeleer sober, bijna streng man van nuchtere onderdanigheid. Hij die als weinig anderen vonken van spottend anekdotisme kan
laten regenen over mensen en zaken, vooral als die pretentieus en ijdel zijn,
duldt niet de geringste spot waar over de heilige Kerk en haar werkelijke eredienst wordt gehandeld. Wie hem in kleine kring horen oordelen over sommige
tijdsverschijnselen, weten van zijn toom; maar ook zijn duizenden lezers en
de duizenden toehoorders bij zijn voordrachten zullen zich deze eloquente
verontwaardiging kunnen indenken.
Tenslotte: een legende zegt dat Friezen een hard mensensoort vormen dat
zich maar stug uit, en graag zijn ware gevoelens verbergt achter onderkoelde
gebaren en woorden. Van de Meer is een echte Fries en toch kan hij, oneerbiedig gezegd, barsten van romantische overdaad en sentimenteel genot. Zijn
legendarische liefde voor al wat Frankrijk was en is, toont dit ten overvloede.
We nemen de vrijheid, hier enkele regels te citeren uit een recente brief (juni
1964), een ontboezeming onderweg, terwijl hij bezig is de laatste hand te
leggen aan zijn vierde Atlas, ditmaal een documentair werk over de middeleeuwse Cisterciënserbouwkunst met door hemzelf vele malen gereconstrueerde
en getekende kaarten van onvoorstelbare akribie:
„Dit Frankrijk is toch een door en door katholiek land: je had in dat
laiquement laic preventorium voor kinderen te V. moeten zien hoe de lekeverpleegsters en de dokter bleven staan en in de discussie ingrepen, toen een
heilige oude kanunnik van Sens mij in een lang gesprek wilde bewijzen dat het
evangelie van Johannes toch allereerst historisch en niet symbolisch is opgezet.
Die vrouwen, die ook moslimkinderen uit Algiers verplegen, kennnen haar
evangelie net zo goed als wij. En zo'n kleine jonge dikke hotelier in het Cheval
noir te V. die des avonds ellenlange verhalen weergeeft over de abdij van
Foigny: 'Ik heb vorige zomer nog in de historische optocht voor de abt gespeeld
met precies het kostuum van uw schilderij in Douai', zei hij. Hij was een
jezuietenleerling, en de hall hing vol met gecalligrafeerde verzen van Botrel,
Mistral, Bainville, Claudel, kriskras tussen zijn hoteldiploma's. Entre parenthèses, buiten de steden is het landschap van de Picardie, Artois, Frans Vlaanderen,
Argonnes en Ardennes nog precies zo als op de achtergronden van Rogier van
der Weyden, namelijk beeldschoon".
Gelukkig de reisbeschrijver met zulke voor-liefdes, die in zijn modern gaan
en staan bouwt op wat hij leerde bewonderen uit de wereld der antieken, van
Jerusalem, Hellas, Rome. Voor hem is het leven te kort, en Europa onuitputtelijk. Moge dit dankbaar getuigschrift van een zijner vele lezers en luisteraars
besloten worden met de verjaardagswens, dat wij nog lange tijd van Van der
Meer's peripatetisch onderricht in boek, beeld en woord mogen genieten.

Van marktkraam
tit supermarkt
J. G. M.

DELFGAAUW

Z

OALS elk ander cultuurverschijnsel heeft ook het economische leven zijn
geschiedenis. Tot de boeiendste delen daarvan behoort ongetwijfeld de
geschiedenis van de detailhandel.
De detailhandel — dat is de handel die direct aan de consument verkoopt,
zoals in winkels, marktkramen, supermarkten, enz. — krijgt in ons dagelijks
leven vooral sedert de laatste oorlog een toenemende plaats. De detailhandel
is niet alleen leverancier van goederen, maar ook aanbieden van mooie etalages
(permanente tentoonstelling), service (restaurant in warenhuis of winkelcentra), ontspanning, voorlichting en dergelijke.
Maar zo is het niet altijd geweest, zeker niet in die mate als thans voorkomt
en zich bovendien verder ontwikkelt. Wij kunnen het beste uit deze interessante
geschiedenis de grote lijnen nemen en wel over het tijdvak van de laatste twee
eeuwen. Wij vangen dus aan vóór het begin van de industriële revolutie. Wanneer wij die geschiedenis van de laatste twee eeuwen overzien, dan wordt het
wellicht gemakkelijker iets te voorzien van de nabijgelegen toekomst.
Vóór twee eeuwen

Voor een goed begrip van de situatie van de detailhandel in die vroegere tijd
is het noodzakelijk zich enige kenmerken van het economische leven van de
18e eeuw en daarvóór in herinnering te brengen. Wij beperken ons vanzelfsprekend tot de toestand in Europa.
In die tijd was Europa veel dunner bevolkt dan nu, n.l. ongeveer 1/5 van het
huidige aantal inwoners. (In Nederland woonden toen circa 1 1/2 miljoen mensen, tegen nu ruim 12 miljoen). Daardoor was elk land veel minder dicht
bevolkt. Grote steden — zo van enkele honderdduizenden inwoners — waren
in Europa zeldzaam. Men leefde voornamelijk nog op het platteland in buurtschappen en kleine dorpen. Hier en daar trof men kleinere steden aan, zoals
Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft en Maastricht, om slechts enkele Nederlandse voorbeelden te noemen.
De bestaansbron was overal in Europa vooral de landbouw: wel 70 à 90%
van de bevolking leefde direct van deze bedrijfstak.
Het wegverkeer binnen de dorpen en steden was primitief: vrijwel geheel
bestaande uit voetgangers. Dit is ook een belangrijke reden, waarom de steden
in die tijd alles zo compact tegen het centrum bouwden, wanneer de stad in
inwonertal toenam: de afstanden moesten door het gebrek aan vervoermiddelen
als voetganger worden overbrugd. Dit feit is van veel betekenis voor de latere
ontwikkeling van de detailhandel, zoals wij straks zullen zien. Op de buitenwegen was het verkeer ook primitief: paard en wagen. Grote wegen bestonden
niet. Als men van Delft naar Groningen reisde, nam men eerst afscheid van zijn
familie om per diligence en ook per trekschuit op een sukkeldrafje de reis te
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maken. De moderne transportmiddelen als trein, auto, motorschip of vliegtuig
waren toen nog niet uitgevonden, laat staan in gebruik genomen.
Bij dergelijke toestanden is het transport relatief erg duur ten opzichte van de
produktiekosten. Het vervoer van turf van Drente naar Middelburg was duur,
ook al gebeurde dat per schip. Over de weg was dit vervoer zo duur, dat het
artikel uiteindelijk niet te betalen was. Slechts artikelen die per kilo zeer kostbaar zijn, zoals edelstenen, gouden en zilveren sierraden, fijne textielstoffen en
dergelijke, konden een duur transport over de wegen dragen, omdat ze door dat
transport niet zo veel in prijs stegen. Wanneer een artikel per kilogram f 0,10
kost en het transport kost f 0,90, dan wordt de prijs 10 maal zo duur. Is het
artikel per kilogram f 25,— waard en komt er f 2,— transport bij, dan is dat
relatief niet veel.
Vandaar dat heel dure goederen — die uiteindelijk slechts door rijke burgers
gekocht konden worden — over de wegen werden vervoerd en vanzelfsprekend
dan nog in kleine hoeveelheden. De dagelijkse goederen, als voedsel, gewone
textiel, huisraad en brandstof, werden in de buurt van de consument gemaakt.
Het voedsel werd door de omringende boeren geproduceerd, zowel voor eigen
consumptie als voor de 'stad'. Dit kostte dan weinig transport. Bovendien
kunnen vele levensmiddelen geen langdurig vervoer verdragen: zij gaan dan
sterk in kwaliteit achteruit. De ambachtelijke produkten werden in de steden en
dorpen gemaakt en o.a. door de boeren meegenomen op hun terugreis naar de
boerderij.
Men realisere zich ook, dat het welvaartsniveau — het aantal goederen en
diensten dat de consument kan kopen — indertijd slechts een fractie was van
het huidige. Het produktieproces was voor onze huidige begrippen primitief,
zonder efficiency-gedachten, zonder mechanische kracht en zonder echte massaproduktie. Hoe groter de produktie per arbeidskracht is, hoe groter de welvaart
kan zijn. Dat ondervinden de moderne Europeanen thans dagelijks aan den
lijve. In de 18e eeuw was dit alles onbekend. Men leefde op een welvaartsniveau dat in feite reeds sedert enkele eeuwen bestond, met uitzondering van
enkele havensteden, waar men extra verdiende, vergeleken met de rest van de
bevolking van het land.
Het is duidelijk, dat de omzet van de detailhandel een sterke correlatie
vertonen moet met het welvaartsniveau. Omdat én de bevolking in die tijd
ongeveer 1/5 was van de huidige in Europa én het welvaartsniveau — in zoverre
een meting toelaatbaar en mogelijk geacht moet warden — slechts een fractie
was van die van thans, zal in de 18e eeuw de totale omzet van de detailhandel
niet meer dan ongeveer 5% van die van de momentele bedragen hebben. Deze
eigen schatting is wel wat ruw, maar dient slechts om ons de mogelijkheid te
geven de vergelijking van toen en nu beter voor ogen te kunnen stellen.
Deze cijfers betreffen slechts de hoeveelheidsomzet, zonder rekening te
houden met de geldswaarde van de omzet. In geld gemeten zal die omzet niet
meer dan 1% van de huidige geweest zijn!
Het is begrijpelijk, dat met zulke kleine hoeveelheidsomzetten een massadistributiebedrijf, zoals wij dat nu kennen in de warenhuizen en vooral de
groot-filiaalbedrijven, ondenkbaar was. De detailhandel was periodiek op markten in de openlucht of onder een luifel. Dagelijkse handel op één plaats was
vrijwel onbekend. Gelijk een kudde schapen, die van een stukje hei naar een
ander stukje hei trekt om aan de kost te komen, moesten de handelaren zich
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telkens naar een andere plaats begeven om weer afzet te vinden. Zoals thans
nog op de weekmarkten, die op vele plaatsen als prijscorrector en als publiektrekkers voor de omringende winkeliers bestaan. Ook kende men de marskramer, die de boerderijen afliep met een hondekar. Hij verkocht allerlei dagelijkse artikelen of eenvoudige siervoorwerpen.
Zo was de detailhandel tot de 18e eeuw toe. De echte winkel — waarbij de
handelaar zijn vaste verkooppand heeft, waar hij altijd verkoopt en wel dagelijks open is — was nog onbekend. Van etalages met de bedoeling het publiek
tot kopen te inspireren was geen sprake. De mensen konden — gezien hun
inkomen — zo weinig kopen, dat zij precies wisten wat zij nodig hadden. De
mensen moesten hun dagelijkse goederen bij tussenpozen kopen en opslaan. In
die tijd slachtten de meeste mensen een varken, waarvan zij gedurende vele
maanden geregeld een stukje oppeuzelden. Men had ook grote zolders en kelders — als men dat tenminste kon betalen — om goederen op te slaan. Denken
wij ook aan de brandstof, die toen vrijwel geheel uit hout bestond.

De ontwikkeling tot heden
In de middeleeuwen kende men wel de ambachtsman, die tevens een uitstalling van zijn produkten had, bijvoorbeeld de schoenmaker. Maar de moderne
winkel is iets heel anders. Deze moderne winkel wordt niet door de producent
of ambachtsman gehouden, maar door een zuivere handelaar.
Deze moderne winkel ontstond aan het eind van de 18e eeuw in twee grote
steden, namelijk Londen en Parijs. Zij werden meestal op een belangrijke brug
gevestigd, omdat daar zoveel publiek langs kwam, dat allicht in een dergelijke
vestigingsplaats een boterham te verdienen viel. Hier komen de massa-kopers
te voorschijn, waarop in wezen de moderne winkelstand berust. Slechts als er
vele kopers in de winkel komen, is het mogelijk dat een zuivere handelaar, op
een vaste plaats gevestigd en de hele week geopend zijnde, een boterham kan
verdienen.
In Parijs was zo vermoedelijk de eerste echte winkel op een brug over de
Seine gevestigd en had de naam van 'Klein Duinkerk'. Deze winkel verkocht
Parijse artikelen (parfum) en kleine kunstvoorwerpen.
Al spoedig ontstonden niet alleen in de grote steden dergelijke winkels, maar
ook in de kleinere stadjes en de grotere dorpen. In die winkels kon men vele
goederen-soorten kopen. Dit soort winkels treft men nu nog wel aan op de
kleinere plaatsen. Het zijn feitelijk kleine warenhuizen: veel soorten artikelen,
maar weinig variaties in de kwaliteit van één soort artikel.
Wanneer de bevolking toeneemt, hetgeen in de eerste helft van de vorige
eeuw opvallend werd, ziet men overal speciaalzaken ontstaan. Dit berust wederom op het beginsel van toenemende consumentenstromen. In een grote stad kan
men bijvoorbeeld een zaak vinden die enkel herendassen verkoopt. Dit is in een
dorp niet mogelijk, omdat daar door het kleine aantal potentiële kopers geen
voldoende omzet is te halen. Daar zou men wellicht niet meer dan tien gulden
per dag omzetten, hetgeen onvoldoende is voor een bestaan. Dit proces van
specialisatie zet zich nog steeds onverminderd voort.
De eerste winkels hadden geen etalage; die kwamen pas later, mede door de
toenemende concurrentie tussen de winkeliers. Hier kom ik straks nog op terug.
Kwam dus in de eerste helft van de vorige eeuw de kleine speciaalzaak naar
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voren, in de tweede helft ontstaat het groot-winkelbedrijf. Deze bedrijven is
men gewoon in twee soorten te verdelen, namelijk het warenhuis en het grootfiliaal bedrijf. Dit laatste is een onderneming met een groot aantal winkels, die
soms over het gehele land verspreid liggen. Men ziet ze veel in de levensmiddelen-branche. De geboortegrond van beide is Parijs.
Omstreeks 1835 ging Parissot, de eigenaar van een kleine handelszaak in
zijden stoffen, fluweel en dergelijke — die de naam had van 'Belle Jardinière'
--- een geheel nieuwe vorm van detailhandel in praktijk brengen: hij begon n.l.
met de verkoop van confectiekleding. Dit was in die tijd, toen men of zelf zijn
kleding maakte of de kleermaker inschakelde, een enorme revolutie. Parissot
had goed in de roos geschoten, bouwde een grote zaak op en ging een vijfentwintig jaar later rentenieren met een verdiend kapitaal van drie miljoen francs.
In 1850 werd dit voorbeeld door een andere handelaar gevolgd, n.l. Boucicant, die mede-eigenaar werd van een manufacturenzaak, toen bekend onder de
naam 'Bon Marché'. Deze Boucicant, een groot revolutionair in de detailhandel,
sloeg geheel nieuwe wegen in. Het belangrijkste wat hij uitvond — zo meen ik
— was het systeem van duidelijk vermelde prijzen op elk artikel, zodat hij een
eind maakte aan het onpraktische, tijdrovende en de massa-distributie in de
wegstaande systeem van loven en bieden. Wij kunnen dat ons niet goed indenken, maar vóór een eeuw werd algemeen met loven en bieden verkocht. Dit
belet vanzelf het ontstaan van het grootbedrijf met veel personeel: aan dit
personeel kan men niet goed dit loven en bieden overlaten. Boucicant verkocht
goedkoop textiel en voerde ook nog het lokartikel -- voor heel lage prijs — in.
Tenslotte maakt hij in de wijde omtrek reclame door advertenties, plakkaten en
dergelijke, terwijl hij ook nog de verkoopprovisie voor het personeel uitvond.
Deze man is in zijn branche een genie geweest.
Het succes van deze revolutionaire verkoopmethoden was overweldigend.
Zijn omzet steeg tussen de jaren 1852, 1877 en 1914 van 1/2 miljoen naar 67
miljoen tot 230 miljoen francs.
Deze methoden van Boucicant kregen veel navolgers. Diverse grote zaken
met textiel als hoofdartikel werden opgericht en bestaan thans nog in Parijs.
'Au Printemps' werd in 1863 gesticht, de 'Samaritaine' in 1869 en de 'Galéries
Lafayette' in 1889. Deze zijn allemaal van het warenhuis-type: zij leveren alle
denkbare artikelen. Maar veelal blijft de textielafdeling de belangrijkste en de
meeste klanten zijn dan ook vrouwen. Daarop is de reclame ook voornamelijk
ingesteld. Deze warenhuizen in Parijs hebben bovendien een grote verkoop per
catalogus (postorderbedrijf).
Op het eind van de 19e eeuw ontstond het warenhuis ook in andere landen.
Op het ogenblik zien wij in ons land deze warenhuizen heel snel groeien,
waarbij wellicht Vroom en Dreesmann en de Hema de meest opvallende groei
te zien geven.
Een geheel ander type grootbedrijf in de detailhandel is het groot-filiaalbedrijf. Dit zijn niet zulke warenhuizen met een groot aantal soorten goederen,
maar zij specialiseren zich meestal op één branche in de detailhandel, zoals
textiel, levensmiddelen of schoenen. Wanneer nu zo'n speciaal-zaak een groot
aantal filialen sticht, krijgt men het groot-filiaalbedrijf. Dikwijls neemt men
aan — vrij willekeurig overigens — dat een zaak met 10 filialen tot het grootfiliaalbedrijf gaat behoren. In een groot-filiaalbedrijf is een enorm kapitaal
geïnvesteerd. Deze bedrijven blijven niet in de grote steden, maar verspreiden
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zich over stadjes en zelfs over dorpen. Zij hebben één centraal punt vanwaaruit
alles over de filialen wordt beslist en geregeld. Dit groot-filiaalbedrijf ontstond
het eerst in de kruideniersbranche, tegenwoordig veelal levensmiddelenbranche
genaamd. De plaats van ontstaan was wederom Parijs. De pionier was de Parijse
kruidenier Bonnerot. Hij begon in 1845 met het juiste gewicht te geven en
goede zuivere artikelen te leveren, hetgeen daarvoor meestal in deze branche
niet gebeurde door de kruideniers. Hij probeerde zijn klanten geen appelen voor
citroenen te verkopen. Zijn eerlijkheid in de handel had grote gevolgen. Zijn
zaak groeide snel. Een zekere Potin, die hem navolgde, stichtte overal, ook
buiten Parijs, filialen en begon de goederen die hij verkocht, ook zelf te maken:
produktie en handel kwamen zodoende in één hand. Het grootfiliaalbedrijf in
de levensmiddelenbranche is nu in alle landen een algemeen bekend verschijnsel, dat bovendien nog steeds in betekenis toeneemt.
Het grootfiliaalbedrijf heeft dus zijn eerste vaste voet gezet in het levensmiddelenbedrijf. Maar later kwam deze bedrijfsvorm ook op in de confectie,
de schoenen, de wijnen, en dergelijke. De kleine winkelier verliest in deze
branches terrein; maar toch heeft de kleine zelfstandige voor de klant soms nog
voordelen die het grootbedrijf minder goed kan verstrekken. De middenstander
kent o.a. veelal zijn klanten en geeft gemakkelijker korte kredieten. Daarom
blijft er altijd wel een plaats open voor een kleine zelfstandige winkelier, mits
hij met zijn tijd meegaat en zich aan veranderende omstandigheden snel aanpast:
detailhandel kan niet bestaan van ideële argumenten of van leuzen: steun de
middenstander. Dit alles wordt trouwens veelal in middenstandskringen terdege ingezien. Maar deze 'ruimte' voor de kleine winkelier verschilt van plaats
tot plaats en van branche tot branche, terwijl er in de detailhandelsverhoudingen
altijd wel veranderingen optreden: het is een uiterst dynamische tak van het
economische leven.
Toen in de vorige eeuw de winkels, eerst klein, later ook als grootbedrijf, tot
ontwikkeling kwamen, werden de weekmarkten sporadischer: zij verloren hun
vroeger monopolie. Enkele weekmarkten zijn dagmarkten geworden, maar niet
voor de consument, maar voor de winkelier, om daar zijn waren te kopen. Dat
spreekt heel duidelijk bij de groentemarkten voor de detaillisten en venters.
Het beroemdste voorbeeld zijn nog altijd de Hallen in Parijs.
Van heden naar de toekomst
De detailhandel is nog steeds in ontwikkeling. Vele kleine detailhandelaren
sloten zich aaneen voor gezamenlijke inkoop (inkoopverenigingen) of voor nog
verdergaande samenwerking (het vrijwillig filiaalbedrijf) . Vooral na de laatste
oorlog nam het aantal vestigingen in de detailhandel niet zo sterk toe, soms
zelfs af, maar werden de bestaande zaken groter wat betreft hun omzet in hoeveelheden en het personeel nam in aantal sterk toe. De hausse in het economisch
leven van Europa — eveneens in ons land — geeft de detailhandelaar ook een
goed inkomen. Dit geldt dus in het algemeen, want uitzonderingen zijn er altijd
wel te vinden.
Wanneer wij over de toekomst van de detailhandel gaan spreken, moeten wij
ons tot Nederland beperken, hoewel elders soortgelijke ontwikkelingen zullen
komen of reeds aan de gang zijn.
De detailhandel is iets dat met de gehele economische en maatschappelijke
9
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ontwikkeling ten nauwste samenhangt. Als kenmerken van deze ontwikkeling
in ons land zien wij m.i. toenemende welvaart en toenemende bevolking. Het is
duidelijk, dat wanneer de goederenstroom voor de consumenten met zo'n 3 à
4% per jaar toeneemt — dit is een verdubbeling in ongeveer 25 jaar! — door
welvaartstoename en bevolkingsgroei, de bestaande handelskanalen telkens voor
een stroom van goederen zitten die zij met de bestaande middelen — transportapparaat, winkelruimte, opslagruimte, enz. — niet meer kunnen verwerken.
Bij zulke toename van de goederenstromen wordt alles te klein, te nauw en te
ouderwets. Dit alleen al geeft een revolutionaire situatie in de detailhandel.
Hoevele zaken weten met hun artikelen geen raad wat betreft de bergruimte.
De beperkte ruimten voor vele detailhandelszaken zullen nu en zeker in de
toekomst tot inefficiënte situaties leiden. Velen zullen als het ware uit hun
ruimte springen. De zeer hoge prijzen die sommige zaken betalen voor de aankoop van 'belendende' percelen, is hiervan een aanwijzing. Het vraagt veel
kapitaal en materiële ruimte. Verder bestaat er een constant gebrek aan arbeidskrachten. Dit alles brengt mee, dat de mechanisatie van de detailhandel snel
voortgang vindt. Maar deze zelfde noodzaak van veel kapitaal en mechanisatie
brengt vanzelf een sterke concentratie van de detailhandel mee. De ondernemers
of bedrijven moeten steeds groter worden, terwijl door deze mechanisatie — wat
als regel een doorlopende omvangrijke verkoopstroom vraagt — de tendens
bestaat artikelen van andere branches óók te verkopen. Men ziet dat o.a. heel
duidelijk bij de levensmiddelen: de kruidenier van vroeger ontwikkelde zich de
laatste twintig jaren tot een all-round levensmiddelenzaak. Maar bij de zuivelspecialist en de slager ziet men dezelfde tendens. De mechanisatie uit zich
duidelijk in de volledige zelfbedieningszaak, die niet alleen in de levensmiddelenbranche bestaat, maar ook in de textiel en in kleinere warenhuizen. Deze
zelfbediening verlangt minder personeel, méér kapitaal en past in het moderne
verlangen van de klant, die zelfstandiger is dan zijn voorouders waren en die
snel en efficiënt zijn meestal dagelijkse gebruiksartikelen (overigens bij toenemende welvaart een zich uitbreidend begrip) wil kopen. Deze methode past
ook meer bij de mannelijke kopers, die men m.i. steeds meer ziet optreden. Al
deze tendenties betekenen een vergroting van de noodzakelijke verkoopruimte
in vele winkels en deze uitbreiding in oppervlakte is in vele gevallen niet te
verwezenlijken. Het gros van de bestaande detailhandel is ontstaan in panden
met een oppervlakte die vroeger veelal voldoende was te noemen, doch thans
— ondanks de vele verbouwingen — in diverse gevallen te beperkt genoemd
moet worden. Als deze tendensen zich in de toekomst voortzetten — hetgeen
heel waarschijnlijk is — dan zal het aantal panden met te kleine en daardoor
te onefficiënte verkoop- en bergruimte toenemen. Dit gebrek aan verkoopruimte
is een belangrijke factor voor reeds bestaande structuurveranderingen in de
detailhandel.
Het toenemende verkeer is een factor van grote betekenis voor de detailhandel. De omzet van een detailhandelszaak hangt — afgezien van thuisbestellingen, die steeds minder voorkomen — voornamelijk af van het aantal mensen
dat in de buurt van de zaak komt en er dan instapt om te kijken en te kopen.
Dit is altijd zo geweest en zal ook altijd wel blijven. De grotere winkelcentra
zijn in de vorige eeuw ontstaan in de stadscentra, omdat daar voor bestuurlijke
functies of om andere redenen (kaasmarkt, veemarkt en dergelijke) veel
publiek geregeld naar toe trok. Zo werden allerlei woonpanden in stad en

VAN MARKTKRAAM TOT SUPERMARKT

139

dorp langzamerhand verbouwd tot winkelpanden. Die verbouwingen in de
stadscentra liepen soms uit op een vervanging van oude panden door warenhuizen. Pas in deze eeuw is men op grotere schaal in andere wijken van de
steden een kleiner aantal winkelpanden gaan bouwen, teneinde de buurt allerlei
dagelijkse artikelen te kunnen laten kopen.
Deze situatie gaf in het begin geen tekort aan verkoopruimte: er was genoeg
reserve aan woonpanden om voorlopig vooruit te kunnen. Voor iedere detailhandelaar was wel iets te vinden. Het lijkt mij toe, dat vooral de laatste 20 jaar
hier een aanzienlijke verandering is opgetreden: de stadscentra zijn grotendeels
verbouwd, terwijl de eventueel nieuw te verkrijgen ruimte schrikbarend duur is.
Iedere eigenaar van een pand in de binnenstad probeert er uit te halen wat er
inzit bij verkoop en dat is soms een groot bedrag. Voorbeeld: in de Kalverstraat
in Amsterdam werd enige maanden geleden een heel gewoon — niet groot —
winkelpand openbaar verkocht voor f 750.000,—. Dit is natuurlijk alleen
mogelijk in de Kalverstraat, waar zovele mensen met koopkracht doorheen
lopen en komen winkelen. Zodra ergens in een drukke winkelstraat in de een
of andere stad de stroom van mensen, die tot nu toe groeiende was, niet meer
toeneemt of zelfs afneemt, is het gedaan met die hoge waarde van de panden.
Er kan dan ook een teruggang komen in de omzetten van de detailhandel.
Er zijn twee heel gevaarlijke factoren voor de omzet in de detailhandel in
alle stadscentra: toenemende verkeersmoeilijkheden en de schepping van moderne, efficiënte en gemakkelijk bereikbare winkel- en vermaakscentra buiten de
stadscentra, zelfs buiten de steden en in de randgemeenten. Wij mogen beseffen, dat deze gevaren pas de laatste 20 jaar zijn ontstaan in ons land, en niet
overal even sterk spreken. Dit heeft tot gevolg, dat diverse detaillisten en gemeentebesturen het gevaar van deze situatie voor de oude stadscentra niet voldoende onderkennen. Men moet eens een 25 jaar verder denken, wanneer de
bevolking in ons land ongeveer 30% groter zal zijn dan nu, méér dan nu buiten
de stad is gaan wonen, een totale consumptie heeft van ongeveer het dubbele
van de huidige en er zoveel jonge mensen zijn die met de nieuwe winkelcentra
zijn opgegroeid. 0p de langere duur zullen de stadscentra overvleugeld kunnen
worden door de nieuwe winkel- en vermaakscentra en hoe meer dit gebeurt, hoe
'ouderwetser en onpraktischer' de oude stadscentra zullen blijken te zijn. Men
beoordeelt een situatie door vergelijking met een andere situatie en zo zal het
ook gaan met de vestigingen van de detailhandel. De oude stadscentra zullen als
heel eigen winkelcentra altijd vele mensen naar zich toe blijven lokken, doch de
tijd dat 'men' alle belangrijke artikelen 'in de stad' gaat kopen, gaat zeker op
de langere duur voorbij. Men mag hier wellicht een parallel trekken met mooie,
maar oude huizen enerzijds en nieuwe, praktische woningen anderzijds. Er zijn
altijd nog vele mensen die voor het wonen zo'n oud huis en oude buurt prefereren; er zijn ook vele mensen die een nieuw huis en een nieuwe wijk veel
prettiger vinden om in te wonen. Zo zal het ook gaan met de winkelcentra in de
oude stadskernen — zonder voorafgaande planning gegroeid — met hun eigen
sfeer en aantrekkelijkheid. Er zal altijd nog veel toeloop naar die stadscentra
blijven, vooral ook van de bewoners rond dat stadscentrum. Maar anderzijds
zullen de nieuwe, geplande en volgens moderne ideeën opgezette winkelcentra
buiten die stadskernen en zelfs in de randgemeenten op den duur ook vele
mensen trekken. Zo gezien komt er — vroeg of laat — een stationaire situatie
in de oude stadskernen, met alle gevaren van verstarring in zich, vooral wanneer
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zo'n stadscentrum door oude schoonheid voor toeristen in stand wordt gehouden, hetgeen zo hier en daar wel gebeurt.
De factor verkeer is de tweede oorzaak, dat het oude stadscentrum zijn
positie gaat verliezen. Het verkeer neemt snel toe, speciaal het gemotoriseerde
verkeer met eigen vervoermiddelen. Toen de oude stadskernen ontstonden en
tot bloei kwamen, was van een omvangrijk eigen gemotoriseerd verkeer van de
bezoekers geen sprake. Vooral de auto speelt een toenemende rol en is door zijn
omvang een „wegvolpropper". De oude stadscentra kampen alle met dit probleem, dat ook een parkeerprobleem is. Het probleem wordt steeds omvangrijker, omdat bijna iedereen die in de toekomst een auto kan bekostigen, hem
ook aanschaft. Met de groei van de welvaart — waarbij de detailhandel zijn
afzet ziet toenemen — stijgt ook het aantal auto's, waardoor het kopen in de
binnenstad minder aanlokkelijk wordt. Kort geleden is uit de kringen van de
restaurantbedrijven betoogd, dat diverse van hun bedrijven in de binnensteden
moeten verdwijnen, omdat onder andere het moeizame verkeer de klanten naar
de bedrijven buiten de steden drijft, waar men wel kan parkeren. Dit zijn duidelijke tekenen aan de wand.
De auto wordt gebruikt voor vervoer van personen met hun bagage of gekochte artikelen. De nieuwere winkelcentra — met café-restaurantbedrijven —
beschikken over een zee aan parkeerruimte, als ze tenminste goed zijn opgezet.
Alleen reeds dit feit zal deze nieuwe centra een bepaalde stimulans geven. In
een stad als Parijs doet de metro nog veel goeds voor het transport van personen;
in onze steden gaat het openbaar vervoer over de weg — behalve straks voor een
stuk in Rotterdam —, zodat dit vervoer eveneens in de toenemende verkeerschaos zijn efficiency verliest.
Over de oude stadscentra wordt veel gepraat en geschreven, opdat zij het
verkeer kunnen opvangen. In wezen is het een onoplosbaar probleem, niet het
minst uit bedrijfseconomisch oogpunt bezien. Nu de stadscentra belangrijke
winkelcentra zijn geworden, is de grond daar — zoals wij reeds opmerkten —
erg duur. Het scheppen van verkeersruimte is vrijwel onbetaalbaar en uit bedrijfseconomisch oogpunt veelal niet verantwoord. Men is reeds te laat: sanering
van de binnenstad was slechts goedkoop geweest, wanneer men het een dertig
jaren geleden had gedaan. Sanering van de binnenstad kost thans heel veel
geld. Daardoor wordt de grond zo duur, dat hij duurder wordt dan de grond in
een luxueus aangelegd nieuw winkelcentrum buiten de stad. Daarom lijkt het
wel waarschijnlijk, dat de oude stadscentra door dit alles in heel bijzondere
problemen verzeild zullen raken.
Zo staat de detailhandel wederom in ons land, evenals elders, aan het begin
van een radicale omwenteling wat betreft de vestigingsplaatsen, de mechanisatie
en service aan de klant. Deze klant blijft nog steeds koning, want hij is het die
door ergens wel of niet naar toe te gaan, bepaalt hoe de detailhandel zich structureel moet ontwikkelen.

Max Weber

A. F. P. WASSENBERG

„Calvinist als politicus en theoreticus"
R. Konig

N het dagelijks leven hanteren we wel de stereotiepe opvatting dat er een
verschil is tassen 'de' Hollander en 'de' Brabander. De tijd is voorbij dat we
dat zonder al te veel scrupules, met een variant op Montesquieu's geografisch
determinisme, zo maar toeschreven aan een verschil tussen zandgrond en vette
zeeklei. Dat soort fantasieën laten we aan de dichter over. Misschien mag men
wèl zeggen dat de verschillend geaarde religieuze invloeden van Calvinisme en
Katholicisme een rol hebben gespeeld in dit differentiatie-proces (daarbij overigens in het midden latend of het voor lief genomen verschil tussen de noorderling en de zuiderling enige realiteitswaarde bezit!). Het speuren naar samenhangen tussen godsdienst en volksaard bijv. zou men een populaire vorm van
godsdienstsociologie kunnen noemen. De belangstelling voor deze tak van dQ
sociologie waarin men, algemeen geformuleerd, de dynamische wisselwerking
tussen religieuze stromingen en doctrines en de samenleving in al haar facetten
tracht op te sporen, is nog steeds groeiende.
Daarom is het wellicht interessant om enige aandacht te schenken aan de man
die men wel de grondlegger van de godsdienstsociologie kan noemen en wiens
studies nog steeds als basis dienen voor eenieder die zich op een serieuze manier
met deze problematiek bezig houdt: Max Weber, dit jaar een eeuw geleden
geboren.
Als wij ons realiseren dat Weber opgegroeid is in de roerige epoque waarin
Bismarcks Reich tot stand kwam, is het niet verwonderlijk te zien dat zijn
persoonlijkheidsstructuur, zijn interesse en de aard van de onderwerpen waar
hij zich zo hartstochtelijk mee heeft beziggehouden, een weerspiegeling zijn van
de belangrijkste politiek-economische en culturele problemen van dit tijdvak in
de europese geschiedenis. Slechts schijnbaar in strijd met deze bewuste en overtuigde eigentijdse gerichtheid is het feit dat Weber een goed deel van zijn
wetenschappelijk speurwerk op vroeger eeuwen richtte en op andere continenten
en beschavingen dan de europese. Het Europa (en Amerika) dat zich voor zijn
ogen ontvouwde, was immers een voortzetting van eeuwenoude culturele ontwikkelingen die hun oorsprong vonden in de middeleeuwen; de middeleeuwen
die op hun beurt wortelden in de klassieke beschavingen der Romeinen en
Grieken en het oude Palestina. Waar Weber ook zijn gedachten liet gaan over
Confucianisme en Hindoeïsme, betekende dit geen intellectueel tijdverdrijf of
gevolg van een ongerichte, iedereen en alles betreffende wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, maar een rigoureuze poging zijn wetenschappelijke methoden
en theorieën zoals die op de europese historie werden toegepast, op hun objectieve en generaliseerbare merites te beoordelen. Op deze wijze kwam hij juist
tot de bevinding dat het niet mogelijk is bepaalde causale relaties tussen twee of
meer verschijnselen in één bepaalde beschavingseenheid de waarde van eeuwiggeldende en overal ter wereld opgaande wetmatigheden toe te kennen. Consta-
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teerde hij bijv. in Egypte het samengaan van een monotheïsme met een specifieke politieke structuur, nl. een structuur waarin het centraal organiseren en
coördineren van irrigatiewerken en het aan banden leggen van rivieren tot een
gecentraliseerde absolute monarchie leidde, m.a.w. zag hij hier een causaal
verband tussen politieke structuur en godsidee — het monotheïsme in het
Judaisme uit de oudheid daarentegen ging weer met geheel andere factoren
gepaard: het permanent blootgesteld worden aan aanvallen van buitenaf waardoor groepssolidariteit en politieke eenheid een eerste vereiste werden. Volgens
Weber zouden hier dus primair externe en wel politiek-economische en militaire
factoren een rol van belang gespeeld hebben.
Zo vormde hij, ondanks zijn grootscheepse aanpak van cultuur-historische
problemen (vandaar de naam 'macro-sociologie') een sterk tegenwicht tegen de
in zijn tijd en vogue zijnde mono-causale verklaringstheorieën. Het was immers
de tijd waarin de evolutie-theorieën van Darwin ook op andere wetenschapsgebieden, zoals sociologie en filosofie, een ongebreideld optimisme en positivisme ten gevolge hadden omtrent 's mensen vermogen om met zijn Ratio de
toekomst van de wereld naar eigen hand te zetten. Het was dit geloof in de rede
(dat op zijn beurt het karakter van een religie kreeg) dat het aanzijn gaf aan de
talloze speculatieve visies die alle complexe cultuur-historische verschijnselen
meenden te kunnen verklaren met behulp van enkelvoudige universeel-geldende
wetmatigheden.
Webers pessimisme ten aanzien van de candition humaine, dat in scherp
contrast stond met het vaag en speculatief optimisme van de grote schare
positivisten en evolutionisten in zijn tijd, is niet los te denken van de politieke,
economische en culturele ontwikkelingen van het Duitsland waarin hij leefde.
Als zoon van een nationaal-liberaal parlementariër en een zeer vrome en van
humanitaire gevoelens vervulde moeder (die de actieve deelname van zoonlief
aan het nogal luidruchtige studentenleven met de gebruikelijke drinkpartijen en
duels dan ook met nauwelijks verholen afkeer gadesloeg) groeide Weber op in
een huiselijke kring die voor allerlei prominente figuren op politiek, wetenschappelijk en cultureel gebied een zoete inval was en daardoor van j ongsaf aan
een zeer stimulerende werking op zijn persoonlijkheidsvorming heeft gehad.
Zijn studentenjaren speelden zich af tegen de achtergrond van een neergang
van het liberalisme, het meer en meer van het politieke toneel verdrongen
worden van de liberale middenklasse-beweging sinds Bismarcks unificatie van
Duitsland: het opdringen van een machtsstaat met verregaande bevoegdheden
tot ingrijpen in wat voorheen een strikt particuliere sector was. De sinds lang zo
benadrukte belangrijkheid van de waardigheid en autonomie van de individuele
mens, de ontwikkeling en ontplooiing van 's mensen persoonlijkheid in de
liberale middenklasse, kregen in 1848 en later in het 'durch Eisen und Blut'klimaat met de voortschrijdende bureaucratisering een extra wanhopig accent,
toen al deze waarden verloren dreigden te gaan. Het rationalisme had een ontwikkeling teweeggebracht die juist de verworvenheden van het rationalisme,
nl. vrijheid en autonomie van het individu, dreigde te verpletteren. Zo wordt
het voor ons begrijpelijk dat Webers grote belangstelling voor de Verlichting
en zijn bewondering voor de onmiskenbare vruchten van het rationalisme
niet van louter technische of neutraal-academische aard zijn. Ook en vooral
emotioneel en moreel gezien gingen zijn voorkeur en warme aanhankelijkheid
uit naar deze periode van de geestelijke evolutie van de mens.
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De sociologie -- de wetenschap die door Webers creatieve denkarbeid zo'n
waardevolle impetus kreeg - is trouwens zelf een kind van de Verlichting.
Immers het hartstochtelijk streven van Weber om ieder politiek of ander
waarde-oordeel uit zijn werkzaamheden als docent te bannen (zo hartstochtelijk
zelfs dat zijn 'prediking' van waarde-vrijheid en objectiviteit een partijdig pleidooi voor onpartijdigheid werd - wat geenszins lauwe indifferentie betekent!),
dit zelfde streven vinden we reeds bij de voorgangers van de door hem zo
bewonderde Verlichting, de encyclopedisten Diderot en d'Alembert. Evenzeer
geldt dat voor zijn pogingen wetenschap en humanisme alsook wetenschap en
praktijk (in casu politiek) weer met elkaar in nauw verband te brengen, zoals
dat ook illustere voorgangers als Condorcet, Saint-Simon, Comte, Lessing en de
engelse klassieken Locke, Adam Smith, Hume en Bentham voor ogen stond.
Weber richt evenwel, impliciet of expliciet, zijn felle kritiek op alles wat er aan
varianten op Rousseau's 'terug-naar-de-natuur' bedacht en neergeschreven is.
Zo worden ook Emile Durkheim en Tonnies terzijde geschoven waar zij in hun
nostalgische en reactionaire voorliefde voor de warme, intieme 'Gemeinschaft'
en de daarin alleen te verwezenlijken sociale integratie, naar willekeur wetenschap en subjectief aprioristisch waarde-oordeel dooreenmengen; twee benaderingswijzen die Weber zoveel en zo bewust mogelijk uiteen trachtte te houden.
Aan de andere kant breekt Weber, juist door zijn voorliefde voor een gehechtheid aan de 'Errungenschaften' van het Rationalisme, even vastbesloten
met het ongegrond positivisme van een Auguste Comte of Karl Marx, wiens
heilsverwachtingen omtrent de socialistische, klassenloze maatschappij au fond
geenszins ontbloot zijn van frappante parallellen met de vroeg-christelijke
eschatologie. Zoals zo vaak krijgen de strijd tegen godsdienst als 'opium voor
het volk' en het doen van allerlei beloften omtrent een andere 'werkelijke'
heilsstaat zelf het karakter en de overtuiging van datgene waar men tegen
meende te moeten vechten: de godsdienst. Tekenend voor Webers houding
t.a.v. een werkelijk objectieve wetenschapsbeoefening is zijn zeer omzichtige,
genuanceerde (en daardoor dikwijls nogal ingewikkelde) stijl. Hij volstaat niet
met simpele, alles-verklarende formules, maar tracht de problemen zoveel
mogelijk van alle kanten te belichten. Zo voegt hij niet zelden aan de tekst
bepaalde feiten toe en verwijst hij in omvangrijke, dikwijls essentiële voetnoten
naar bronnenmateriaal die zijn in de tekst opgebouwde hypotheses sterk relativeren. (Een houding waarvoor inderdaad een krachtige integere persoonlijkheid
en een soort 'wetenschappelijke onthechting' nodig zijn).
Bij Marx daarentegen heeft men vaak de indruk dat hij wel de schijn wekt
van brede informatie en documentatie, maar in werkelijkheid alles coûte que
coûte tracht toe te spitsen op de verificatie van zijn alleen-zaligmakende hoofdstellingen. Nuances en relativeringen zijn hem niet welkom. Hierbij is het
overigens wel goed voor ogen te houden dat Marx zich niet geroepen zag als
zoveelste salon-filosoof en utopist ook een steentje bij te dragen aan wat hij,
zinspelend op een filosofisch geschrift 'La Philosophie de la Misère', zelf 'La
Misère de la Philosophie' noemde. In laatste instantie beoogde hij als ethicus
en pamflettist de proletarische-massa-aller-landen een klare, slechts voor één
uitleg vatbare doctrine voor te zetten en daarmede binnen afzienbare tijd de
socialistische revolutie te ontketenen.
Toch is de verwantschap tussen Marx en Weber in wetenschappelijk opzicht,
vooral wat beider interesse-sfeer betreft, groot. Marx, als grondlegger van de
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kennissociologie (welke een verband tracht te leggen tussen het maatschappelijk
denken, de heersende ideologieën of — zoals boven aangegeven werd t.a.v.
Palestina en Egypte — godsconcepties en de sociale structuur) is een rijke bron
van inspiratie voor Weber geweest. Heeft Marx, zoals hij het zelf uitdrukte,
Hegel die op zijn kop stond, weer op zijn benen gezet, Weber nam de acrobatiek over en deed het omgekeerde met Marx. De marxistische visie, samengevat
in de gevleugelde woorden ,,est ist nicht das Bewusstsein der Menschen, dass
ihr Sein, sondern ihr gesellschaftliches Sein, dass ihr Bewusstsein bestimmt",
werd door Webers opstel Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus in de kern aangetast. Was het voor Marx de maatschappelijke onderbouw
(de sociale structuur waarin bezitlozen uitgebuit warden door de bezittende
klasse en daarmee in permanente strijd gewikkeld zijn) die de geestelijke bovenbouw (de ideologieën, de religie etc.) bepaalt, Weber daarentegen toonde aan
hoe bepaalde theologische doctrines, de geschriften van kerkelijke hervormers
en godsdienstige ijver en toewijding — dus juist de ideeën — kunnen leiden
tot profane strevingen, b.v. gereguleerd winstbejag, welke factoren op hun
beurt weer het aanzijn geven aan een nieuwe politieke en economische structuur:
m.a.w. hoe de 'onderbouw' tot stand komt onder de dynamische en stuwende
invloed van de 'bovenbouw'. Marx' visie wordt historisch-materialistisch genoemd omdat hier het verloop van de historie gezien wordt in het licht van de
'materialistische' produktie-verhoudingen, dit in tegenstelling tot de 'idealistische' of spiritualistische visie van Weber, waarbij dus primair de nadruk op
ideologieën of ideeën (vandaar 'idealistisch') ligt. Geen van beide theorieën is
evenwel exclusief 'materialistisch' of 'spiritualistisch', m.a.w. beiden laten ruimte voor een twee-richtingsverkeer tussen — in Marx' terminologie — onderbouw en bovenbouw. Waar Marx evenwel zeer sterk de nadruk legde op de
invloed van de sociale structuur op de ideeënwereld, analyseerde Weber bij
voorkeur de invloed van de ideeënwereld op de sociale, politieke en economische structuur van de maatschappij. Een beroemd voorbeeld hiervan is zijn
opstel over de invloed van het Calvinisme — de ethiek van de 'innerweltliche
Askese' — op het ontstaan van de kapitalistische maatschappijstructuur, geworden. De calvinistische ethiek die een rigoureuze plichtsbetrachting voorschreef, een beheerste levenswijze, waarin alle irrationele en instinctieve krachten van de mens beteugeld dienen te worden door strenge zelfdiscipline en
volkomen individuele verantwoordelijkheid tegenover de Opperste Rechter.
Deze staat centraal in het gedachtenleven van de mens, maar is, evenals Satan
en zijn trawanten, oneindig ver van de mensen verwijderd. Een ethiek waarin
ledigheid des duivels oorkussen is en 's mensen beroep als een ware 'roeping'
door harde en onverdroten arbeid en werkzaamheid 'tot meerdere eer en glorie
Gods' dient verricht te worden. Met Van Duinkerkens woorden in zijn bruisend
essay Puriteins en Barok:
„Aan deze theorie kan de mens zich overgeven met fanatische offervaardigheid, hij bevestigt dan meteen zijn deelgenootschap in de uitverkiezing
van de kleine schare, die de zuurdesem is in deze wereld en haar smaak
geeft. Het stelsel biedt mogelijkheid aan een hard heroïsme, dat de waarde
van het individuele mensenleven ten uiterste devalueert, maar de roeping
van het menselijke verheft boven de dagelijkse bestaansvoorwaarden. Het
legt de grondslagen tot een burgerlijk collectivisme, waarin de saamhorigheidsidee sterker is dan de persoonlijke levenswil. Maar het verzwakt de
religieuze bindingen (...) . In de werklust, die hem tot plichtsbetrachting
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aandrijft, onderkent hij de kracht zijner donkerste instincten. Alles aan
hem is bedorven. Hoe zal hij God eren, indien hij niet tegen zichzelf is?
Hij is gedoemd tot mateloos zelfbedwang. De vreugde kan hem geen
vreugde meer zijn en zelfs in het verdriet moet hij de zelfbevrediging
afweren van wie zich overlevert aan de smart".

In deze 'Entzauberung der Welt' mag rijkdom — in de vorm van maatschappelijk welslagen een teken van uitverkiezing in de predestinatie-leer — niet
aangewend warden tot het leiden van een dolce vita, maar slechts tot nog
grotere rijkdom door investeren en herinvesteren. Dat kón de, in oorsprong
zuiver theologische, godsdienstige maar later steeds verder seculariserende
ethiek althans worden toen zij getransponeerd werd in het rationalistisch weldoordachte en nimmer aflatende streven naar winst, dat het vroege kapitalisme
in Europa en Noord-Amerika kenmerkte. Weber heeft evenwel nooit beweerd
(wat wel eens gemakshalve aangenomen wordt) dat het ontstaan van het kapitalisme uit de calvinistische ethiek alléén verklaard zou kunnen warden. Wat
hij beoogde was de rol aan te geven die de calvinistisch-geïnspireerde ondernemers in het ontwikkelingsproces van het westers kapitalisme hebben gespeeld.
Uiteraard heeft geen der hervormers ooit iets als een 'Geist des Kapitalismus'
gepredikt. Men kan slechts zeggen dat de reformatorische leer sterke prikkels
daartoe heeft bevat en dat zij gepropageerd werd in een tijd die daar door
sociale en economische omstandigheden 'geestelijk' rijp voor was. Eeuwen vóór
de Reformatie was al in de middeleeuwse stedelijke centra een ontwikkeling
begonnen waarbij de traditionele familie- en verwantschapsbanden, dikwijls op
rituele en religieuze basis, meer en meer oplosten en de stad een seculiere
institutie werd: d.w.z. niet meer een gemeenschap van betrekkelijk zelfstandige
verwantschapsgroepen, maar een gemeenschap van zelfstandige individuen. Het
aantal vreemdelingen neemt toe, waardoor de stedelijke bevolking tenslotte
geheel of gedeeltelijk uit mensen van vreemde origine bestaat. De stedelijke
autonomie, reeds vier eeuwen vóór de grote hervormingsbewegingen bereikt,
vindt haar beslag in het ontstaan van gemeenschap-overkoepelende officiële
instanties die zorg moeten dragen voor het persoonlijk welzijn van iedere
burger en die de betrouwbaarheid en objectiviteit van de rechtsprocedure
moeten garanderen. Door het wegvallen van de vroegere emotionele, ceremoniële en rituele banden met familie en vrienden ontstaat in embryonaal stadium
de scheiding tussen privé- of familiezaken en beroeps- of handelszaken en gaat
het economisch leven aan allerlei reglementen en onderlinge afspraken gebonden worden. Zo zien we dat de doctrines van de grate hervormers geenszins in
een sociaal vacuum ontstaan zijn; en dat ze een versnellende invloed hebben
gehad op reeds zwak te onderkennen tendenties tot individualisering en — hoe
paradoxaal het ook moge klinken — tot secularisering.
Zag Weber af van alle vage speculaties en van oncontroleerbaar en onwetenschappelijk getheoretiseer, hij geloofde evenmin in de almacht of althans de
uitputtendheid van nauwkeurig bronnenonderzoek. Er is meer nodig dan alleen
maar exacte kennis van al het beschikbaar historisch feitenmateriaal. De onderzoeker moet trachten zich volledig in te leven in de specifieke atmosfeer, de
'Stimmung' en de 'eigentiimliche Luft' van de periode en de mensengemeenschap die hij bestudeert. Dit inleven, dieper aanvoelen of Verstehen (een concept waartoe Weber duidelijk geïnspireerd is door het werk van Wilhelm
Dilthey) zoals Weber het noemde, geeft ons pas werkelijk inzicht in de samen-
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hangen tussen de historische verschijnselen; zij voegt een onontbeerlijke dimensie aan onze terugblik toe. Dit wetenschappelijk (en ook artistiek!) inlevingsproces, dat o.i. een voortreffelijk voorbeeld vindt in het geciteerde opstel van
Van Duinkerken, is juist zo belangrijk omdat een dergelijke 'atmosfeer' meestal
zelfs een ongewild nevenverschijnsel is van de expliciet-geformuleerde leerstellingen, doctrines en godsdienstige geschriften.
Weber is overigens de eerste niet die op de affiniteit tussen Calvinisme en
Wirtschaftsgeist is ingegaan. Reeds Montesquieu en Keats hebben op een
verband tussen deze beide verschijnselen gewezen. Webers vroegere onderzoekingen (in zijn studentenjaren en later) naar de ontwikkeling van rechtsideeën
en -concepties, muntstelsels en typen van economische ondernemingen in de
urbane gemeenschappen van de Grieks-Romeinse oudheid en de Middeleeuwen
hebben hem ongetwijfeld geïnspireerd tot en zijn hem van pas gekomen bij zijn
latere werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Maar met
name Webers theorie waarin alle actie, alle menselijk handelen (en daarmede
de ontwikkeling van het maatschappelijk bestel) een 'culturele' betekenis, een
bedoeling of 'Sinn' hebben, dus geleid warden door de daaraan ten grondslag
liggende ideeën en ideologieën, de axioma's en concepties over mens en universum —: deze gedachtengang laat ons de nauwe verwantschap met en de invloed
van Burckhardt en de duitse juridische traditie op Webers theorie-vorming zien.
In de inleiding van Burckhardts geschiedenis van de griekse beschaving lezen
wij dat de cultuurgeschiedenis „doordringt tot het hart van het verleden van de
mensheid; zij verklaart wat de mensheid was, wilde, dacht, waarnam en vermocht. Op deze wijze houdt cultuurgeschiedenis zich bezig met wat blijvend is
en tenslotte blijkt het 'blijvende' belangrijker en grootser dan het voorbijgaande,
een hoedanigheid blijkt belangrijker en leerzamer dan een handeling. Want
handelingen zijn slechts de individuele expressies van een zekere innerlijke
capaciteit die altijd opnieuw in staat is dezelfde handelingen te verrichten.
Doelstellingen en vooronderstellingen zijn daarom even belangrijk als gebeurtenissen".
Zo benadrukt Weber in zijn sociologie de noodzaak de mensen als 'culturele
wezens' te beschouwen, van wie zelfs het dagelijks routine-gedrag een reflectie is
van fundamentele opvattingen en ideeën die er aan ten grondslag liggen. In dezelfde richting wijst de invloed die uitging van de duitse juridische literatuur
van die tijd op zijn werk: bepaalde rechtsgeleerden hielden zich bezig met het
vraagstuk of en in hoeverre men een bepaalde handeling, bijv. een misdaad, toe
kan schrijven aan een individu, om op grond daarvan zijn schuld te kunnen
bepalen. Deze probleemstelling werd door Weber overgenomen en aangepast
in de theoretische conceptie waarin de intieme, dynamische, onlosmakelijke
twee-eenheid tot uiting komt tussen het menselijk handelen in de maatschappij
en de onderliggende betekenis of bedoeling ervan, de Sinn.
Zoals wij al opmerkten: Weber was somber gestemd over de toekomst van
de mens in een maatschappij die steeds meer, avant la lettre, gelijkenis begon
te vertonen met een Kafka-achtige bureaucratie. Wij moeten dit pessimisme
overigens niet te absoluut zien. Hij was beslist geen reactionair die uitsluitend
heil zag in het onverdroten terugzetten van de klok. In Webers visie waren het
immers juist de sombere predestinatie-vooruitzichten die de 17e eeuwse
calvinist tot een nimmer aflatende plichtsbetrachting aanzetten, een 'bejahen'
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van het heden, waarin het maatschappelijk welslagen een teken van de genade
Gods en voorteken van uiteindelijke uitverkiezing was. Zo moest het ook mogelijk zijn 's mensen ratio en daarmede zijn autonomie en vrijheid voor ondergang
te behoeden, na eerst op streng wetenschappelijk-verantwoorde wijze afgerekend te hebben met 's mensen irrationaliteit. We vinden dit positief streven, dat
geen spoor van resignatie vertoont, terug in Webers briljante analyses van het
charismatisch leiderschap en de niet-rationele grondslagen en sequenties van de
rationele handeling van de mens.
Wij zullen het hier bij deze onvolledige verhandeling over enkele aspecten
van Webers oeuvre, met name die van zijn godsdienst-sociologische studiën,
moeten laten; een verhandeling die op geen enkele wijze recht doet aan de
onafzienbare verscheidenheid en veelzijdigheid van onderwerpen die deze geleerde entameerde. De geïnteresseerde lezer zoekt nu wellicht zelf verder zijn
weg in de niet altijd even gemakkelijk verteerbare lectuur van de, helaas in de
letterlijke zin des woords, verspreide geschriften van Max Weber.
Webers dood door longontsteking op 56-jarige leeftijd, juni 1920, onderbrak,
en nu definitief, het werk aan zijn eerste systematische studie: Wirtscha f t und
Ges'eilscha f t 1) . Als zo dikwijls voor hen onder ons die zich een grootse taak in
het leven hebben gesteld, was het heden te kort. Zelden zien we de innerlijke
tegenstellingen, de worstelingen en dynamiek van een bepaalde periode frappanter en consequenter weerspiegeld in de persoonlijkheidsstructuur van een
kind uit zo'n periode 2). Een weerspiegeling van het gemeenschappelijk cultureel perspectief van het duitse liberalisme, dat streed voor het behoud van waarden die zelfs een tweede wereldoorlog zouden overleven. Het is de grote en
onmiskenbare verdienste van Max Weber geweest dat hij (zonder uiteraard de
verdere worstelingen, tragiek en het uiteindelijk herstel van de westerse mensheid te kennen, zoals wij die nu kunnen overzien) zo'n grote spirituele bijdrage
geleverd heeft tot het behoud van die humanitaire waarden; een spirituele
bijdrage die, met Burckhardts woorden, 'blijvend' is.
1) Max Weber, Wirtscha f t and Gesellscha f t, (Studienausgabe) . Kiepenheuer &
Witsch, Köln, 1964, 2 dln., DM 17.80 per deel.
door zijn vrouw Marianne Weber
2) Voor een biografie, zie: Max Weber
(Heidelberg - 1950) .
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Een secretariaat
voor de niet-christenen
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P Pinksterzondag, 17 mei 1964, kondigde Paus Paulus VI de oprichting
aan van een nieuw „secretariaat voor de niet-christenen". Hij wilde de
gebeurtenis blijkbaar met een zekere plechtigheid omgeven. In het bijzijn van
20 kardinalen en meer dan 6000 seminaristen uit de gehele wereld, hield hij een
homelie over de katholiciteit of universaliteit als wezenskenmerk van de Kerk
en deelde dan de instelling van het secretariaat mee als een zinvolle illustratie
van het Pinkstergebeuren, een antwoord op de dwingende plicht tot universaliteit 1 ). Als voorzitter werd Paolo kardinaal Marella, aartspriester van de
St. Pietersbasiliek en gewezen apostolisch delegaat in Japan, benoemd, die
onmiddellijk een vertrouwd medewerker, Pater Pierre Humbert Claude, een
Franse Marianist, die met hem een levendige belangstelling voor de grote
godsdiensten van het Oosten deelt, tot secretaris aanstelde.
Was de keuze van kardinaal Marella een zekere verrassing — men had,
omwille van zijn bijzondere competentie, eerder kardinaal Kbnig verwacht —
dat was niet het geval met het secretariaat zelf. Paulus VI had de oprichting
ervan reeds tweemaal in uitzicht gesteld, eerst in een brief aan kardinaal Tisserant op 12 september 1963 2 ), en vervolgens in zijn openingstoespraak bij de
opening van de tweede sessie van het Concilie. Voor zover we konden nagaan,
werd het idee voor het eerst geopperd door Mgr. Antoon Thijssen, S.V.D.,
Bisschop van Larantuka in Indonesië, tijdens een persconferentie op 2 april
1963. Het is wellicht niet ongepast, er in het voorbijgaan even op te wijzen, dat
dit initiatief reeds in zekere zin ontsproot aan een dialoog met de niet-christelijke
wereld, die hopelijk door de oprichting van het secretariaat sterk zal worden
aangemoedigd. Toen een reporter hem vroeg, wat hij dacht van de suggestie van
een Japans Boeddhist, dat ook niet-christelijke waarnemers op het concilie zouden warden uitgenodigd om zodoende de wereldvrede en de religieuze verstandhouding nog beter te dienen 3 ), antwoordde bisschop Thijssen, dat dit wellicht,
gezien het interne karakter van het concilie, minder op zijn plaats zou zijn,
maar dat een secretariaat voor de voornaamste niet-christelijke godsdiensten
volkomen met zijn eigen intiemste verlangens zou stroken. Het secretariaat zou
niet alleen een nuttige informatieve functie vervullen, maar bovendien ook een
forum vormen, waarop christelijke en niet-christelijke vertegenwoordigers voor
beide zijden vruchtbare gedachtenwisselingen zouden kunnen houden 4) .
1) Nederlandse vertaling in Katholiek Archief, XIX, 28, 744-749.
2) Niet op 29 sept., zoals Informations Catholiques Internationales, 217, 3, schrijft,
noch op 15 sept., zoals de N.C. W.C. News Service meedeelde; 15 sept. was de
datum van publikatie in de Osservatore Romano.
3) Tosei News van Tokio, 18 januari, 1963.
4) Een verslag van de persconferentie kan men vinden o.m. in Le Christ au Monde,
VIII, 3, 236-237, en in Informations Catholiques Internationales, 191.
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Het voorstel van Mgr. Thijssen vond onmiddellijk bijval bij verschillende
Concilievaders, o.m. Kardinaal Thomas Tien van Peking en kardinaal Konig,
aartsbisschop van Wenen. Het oordeel van deze laatste, uitgesproken in een
interview met Pater Gheddo en gepubliceerd in de Osservatore Romano 5 ), verdient een bijzondere belangstelling, omdat de kardinaal zelf een vooraanstaand
kenner van het Zoroastrianisme is en de uitgever van twee belangrijke katholieke godsdienstwetenschappelijke verzamelwerken: het handboek Christus und
tliches VV5rterbuch.
die Religionen der Erde en het Religionswissenschaftliches
Het secretariaat, aldus de kardinaal, beantwoordt aan een oprecht verlangen
tot contact vanwege de niet-christelijke wereld, enigszins te verklaren door de
persoonlijke invloed van Paus Joannes XXIII met zijn grote wereldbrieven
Mater et Magistra en Pacem in Terris, maar op een veel dieper vlak ook door
een spontaan gevoel van solidariteit der godsdienstige wereldbeschouwingen ten
overstaan van het materialisme van onze technologische eeuw. De Kerk, de
Paus en het Concilie verpersoonlijken, ook in de ogen van de niet-christenen, de
verdediging van de geestelijke waarden in het leven van enkeling en maatschappij. Daarbij komt dan nog het besef dat in een kleiner wordende wereld de
ontmoeting op godsdienstig gebied niet minder dringend is dan op politiek en
economisch terrein. De samenwerking van de verschillende godsdiensten der
wereld, getuigend voor de oorspronkelijke en fundamentele religiositeit van
de mens, zou een constructieve factor zijn in het uitbouwen van de maatschappij
op godsdienstige grondslag en een stevig bolwerk tegen het dreigende gevaar
van het atheïstisch materialisme. De kardinaal legde vervolgens de nadruk op
de noodzaak voor de katholieken, de andere godsdiensten grondig te bestuderen
vanuit een verdiepte kennis van hun eigen christendom, die hen voor een oppervlakkige onverschilligheid en een religieus relativisme moet behoeden. Een
verrijkende ontmoeting met andere volkeren moet in de eerste plaats op het
gebied van de gedachte en van de religieuze traditie geschieden, moet naar de
ziel van die volkeren gaan. Er is in het christendom te weinig aandacht voor de
niet-christelijke godsdiensten, zowel van de zijde van grote denkers en theologen
als in het onderricht aan faculteiten en seminaries. Ook het persoonlijke contact
tussen vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten, de dialoog, verdient te worden aangemoedigd, en kan aan het moderne oecumenisme een
universele dimensie schenken. Tenslotte kan deze samenwerking op effectieve
wijze de broederschap en de eenheid tussen de volkeren bevorderen.
We leggen er de nadruk op, dat het interview met Kardinaal Konig geenszins
een officiële verklaring was betreffende de doelstellingen en de werking van
het toen nog te stichten secretariaat. Het dichtst bij een officiële verklaring komt
een artikel, 11 Segretariato per i non cristiani, dat anoniem in de Osservatore
Romano verscheen, maar algemeen aan Kardinaal Marella wordt toegeschreven 6 ) . Het secretariaat, aldus de schrijver, staat buiten het concilie, maar is
geboren uit de geest van eenheid en onderling begrip tussen alle gelovigen, die
het Concilie kenmerkt. Er is in deze tijd een behoefte aan een nieuw contact met
de niet-christenen, sympathie en wederzijds begrip, gegrond op degelijke studie,
maar ook op een open vrijmoedigheid en een verwerpen van ieder vooroordeel.
5) Osservatore Romano, 25-26 nov. 1963. Franse vertaling in Le Christ au Monde,
IX, 1, 67-71.
6) Osservatore Romano, 21 mei, 1964. Nederlandse vertaling in Katholiek Archief,
XIX, 28, 748-751.
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Terreinen van samenwerking kunnen zijn: de verdediging van de godsdienstige
gedachte tegen het materialistische atheïsme en de vrijwaring zowel als de
uitbouw van de natuurwet. Onwetendheid, ingeworteld vooroordeel en soms
zelfs kwade trouw hebben in het verleden geleid tot verkeerde voorstellingen,
maar zowel het Oude en Nieuwe Testament als de geschiedenis van de Kerk
getuigen van waardering voor het positieve in het heidendom, dat kan geïntegreerd worden en uitgezuiverd door het katholicisme. In het tijdperk van universaliteit en ontmoetingen op wereldniveau kunnen de godsdiensten niet
achterblijven. Daar de contacten in ruime mate zullen bepaald worden door
plaatselijke omstandigheden, zal het secretariaat te Rome, althans aanvankelijk,
slechts uit een beperkt centraal organisme bestaan, van waaruit via de bisschoppen en de vertegenwoordigers van de Heilige Stoel met de plaatselijke activiteiten voeling zal worden gehouden.
Een scherp afgelijnd programma van wat we van het secretariaat mogen
verwachten, is dit beslist niet, maar wèl vinden we een paar algemene richtlijnen, waaraan we zonder voorbarig te zijn enkele overdenkingen kunnen
vastknopen.
In de beschouwingen toegeschreven aan kardinaal Marella, zowel als in de
suggesties van Mgr. Thijssen en de kardinalen Tien en Kënig, staat het thema
van de dialoog opvallend op de voorgrond. Aandachtige en grondige studie,
eerbied en begrip worden als voorwaarden voor deze dialoog aangegeven. Wil
de dialoog geen dubbele monoloog van doven worden, dan moet hij worden
gekenmerkt door een nederige en niet louter taktische bereidheid tot luisteren.
Mgr. Thijssen legt er, met een citaat van Ronald Knox, de nadruk op, dat onze
genereuze bereidheid om te geven, wil ze voor Azië en Afrika niet beledigend
zijn, moet samengaan met de bereidheid om te krijgen. De woordvoerder van
het secretariaat impliceert hetzelfde waar hij spreekt over de positieve waarden
van de niet-christelijke godsdiensten, en zegt dat dit nieuwe contact zich door
sympathie, begrip, studie, openheid en onvooringenomenheid moet onderscheiden van het gewone missiewerk.
Aan die sympathie en die belangstelling heeft het ons, katholieken, nog al
eens ontbroken. Onlangs nog drukte een protestantse collega in de godsdienstwetenschap er ons zijn verwondering over uit, dat er in het seminarie van een
grote Amerikaanse missiecongregatie geen cursus van godsdienstwetenschap
werd gedoceerd. Enkele loffelijke uitzonderingen niet te na gesproken, was de
katholieke aandacht voor de niet-christelijke godsdiensten al te zeer gekenmerkt
door een apologetische, om niet te zeggen polemische houding. Zelfs in de
overigens loffelijke en van goede bedoelingen overvloeiende pogingen tot
missionaire aanpassing, woog de openheid voor de geestelijke dimensie van een
godsdienstig geheel niet altijd op tegen de apostolische ijver om uit hun verband
gehaalde fragmenten te 'gebruiken'. De inter-godsdienstige dialoog moet er op
uit zijn God door de ogen van de ander te zien, veeleer dan het eigen Godsbeeld
met ontleende voorstellingen op te smukken. Het is niet zozeer uit een artificiële
identificatie — die trouwens gemakkelijk in een syncretistisch indifferentisme
kan overslaan — als wel uit een convergentie van als zodanig geëerbiedigd
anders-zijn, dat een echt begrip moet groeien.
Vooraanstaande theologen als Rahner, de Lubac, Daniélou, Schillebeeckx en
Schoonenberg, om er slechts enkelen te noemen, hebben uitvoerig de theolo-
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gische fundering voor zulk een houding behandeld 7 ), zij het dan gewoonlijk
vanuit de gezichtshoek van de heilsmogelijkheid voor de niet-christenen. We
mogen hier volstaan met te verwijzen naar de prachtige tekst van Augustinus:
„Datgene wat nu christendom genoemd wordt, bestond reeds bij de Ouden, en
was nooit afwezig sinds de oorsprong van het mensdom, tot het ogenblik van
Christus' komst in den vleze, wanneer de ware godsdienst — die reeds bestond
— de 'christelijke' begon te worden genoemd .... En daarom heb ik gezegd:
dit is in onze tijd de christelijke godsdienst, — niet alsof hij vroeger niet
bestond, maar omdat hij slechts in latere tijd die naam ontving" 8). Door te
trachten ons in te leven in de religieuze wereld van andere beschavingen, gaan
we op ontdekkingstocht naar de sporen die God er in zijn souvereine genade
voor de Hem zoekende mensheid heeft gelegd en die niet zelden de door onze
eigen beschaving beperkte voorstellingen van een mysterie-werkelijkheid kunnen
verrij ken.
Zo wordt onze bereidheid om te luisteren naar de Godservaring van de nietchristelijke religies een luisteren naar de zich in een eindeloze variëteit uitsprekende God. Wij kunnen Gods volheid slechts benaderen in een veelvormigheid van menselijk bereikbare theofanieën en ze slechts uitdrukken in een
veelvormigheid van voorstellingen. God heeft zich weliswaar volkomen uitgesproken in zijn Woord en dit Woord is mens geworden. Maar het is even waar
dat het mysterie van de incarnatie ook wordt uitgedrukt in de groei van de
mensheid naar haar volle wasdom, en dat de universaliteit daarvan een dimensie
is. Lang voordat er van de oprichting van het secretariaat sprake was, heeft
J. A. Cuttat er op gewezen dat de ontmoeting met de niet-christelijke godsdiensten de christenen kan helpen „to rediscover forgotten aspects of their own
revelation, to develop some of its implicit modalities, and, above all, to re-emphasize many neglected demands of the Christian vocation" 9 ) . Het is moeilijk
beter uit te drukken, hoe de inter-godsdienstige dialoog het christendom als
christendom kan verrijken. Er ligt in het contact met de religieuze aanleg van de
mensheid — in laatste instantie natuurlijk de goddelijke aangesprokenheid van
de menselijke ziel — zoals hij zich in vreemde beschavingen heeft uitgedrukt,
een heilzaam doorbreken van de onvermijdelijke beperkingen der menselijke
dimensie.
Kardinaal Konig legde er terecht de nadruk op, dat de dialoog zich moet
situeren in het spirituele vlak, dat we moeten trachten de religieuze ziel van de
niet-christenen te begrijpen. Het schijnt ons toe, dat de dialoog zich al te vaak
op het conceptueel-filosofische vlak afspeelt, waar de formuleringen in een
schijnbaar onverzoenlijke tegenstelling tot elkaar staan. Geeft men zich de
moeite door te stoten tot het religieuze niveau, dan zal men niet zelden constateren dat de schijnbaar elkaar uitsluitende tegenstellingen veeleer machteloze,
maar complementaire pogingen zijn om een mysterie-werkelijkheid begrippelijk
voor te stellen. Het is niet zonder reden dat de 'coïncidentia oppositorum' in de
7) K. Rahner, Das Christentum und die nicht-christlichen Religionen in: Schriften
zur Theologie V (Nederlandse Vertaling in Kerk en Ruimte, 1961, en in Continuïteit
en Verandering, I, 1964.); H. de Lubac, Catholicisme; J. Daniélou, o.a. Les Saints
Paiens de l'Ancien Testament; P. Schoonenberg, o.a. Het geloof van ons Doopsel, III.
8) Retractationum Liber I, 13, 3.
9) J. A. Cuttat, The Encounter of Religions, 1960, p. 36. De hier geciteerde Engelse
vertaling werd voorafgegaan door een Duitse uitgave in 1956 en een Franse in 1957.
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godsdienstgeschiedenis — en in de christelijke mystiek — een zo voorname rol
speelt 10), en evenmin is het toevallig dat de verwantschap tussen de verschillende godsdiensten het treffendst tot uiting komt in hun mystieke toppunten.
We zouden deze enkele beschouwingen willen besluiten met een dubbele
opmerking. Opdat ons standpunt niet misbegrepen zou worden als een uitvlakken van alle verschillen, zouden we vooreerst met klem ons geloof in de 'Einmaligkeit' en in de transcendentie van het christendom willen betuigen. Qua
godsdienst vindt het christendom zijn oorsprong daar, waar de andere religies
geroepen zijn uit te monden als in hun vervulling: in de Persoon van de
Christus. Vervolgens verwerpen wij geenszins alle religieuze relevantie van
wijsgerige begrippen. We geloven integendeel, dat intellect en rede bevoorrechte instrumenten zijn om het goddelijke te vertolken, al zijn ze, zelfs zo, niet
naar de maat van de mysteriewerkelijkheden gemaakt, en kunnen ze die slechts
'in speculo et enigmate', in de deemoedige erkenning van hun ontoereikendheid,
laten doorschemeren. Maar wil de door het nieuwe secretariaat gewilde dialoog
geen ij dele en steriele controverse worden, dan moeten we alle hooghartigheid
weren, zowel uit ons christelijk als uit ons westelijk zelfbewustzijn.
10) M. Eliade toont dit heel overtuigend aan in een paar van zijn laatste werken,
Méphistophélès et le Mythe de l'Androgyne, en Aspects du Mythe, 1963.

Achy jaar na de opstand
(Een brief uit Hongarije)

***

Op grond van diverse mededelingen en geruchten, sedert enkele maanden
in omloop over „ontspanning" tussen de rode regering van Budapest en
het Vaticaan --- vaak culminerend in berichten over kardinaal Mindszenty
publiceren we hier enkele delen uit een lang relaas dat ontnuchterend
zal werken. De brie[schrijver is priester. Zijn identiteit moet uiteraard
worden beschermd.
Redactie

W

IJ schrijven herfst 1964, en thans zijn de werkelijke problemen voor de
Kerk in Hongarije de volgende: vergiftiging der zielen, uitroeiing van
de Kerk, en de nationale zelfmoord. Wij behandelen deze punten in het kort.
1. De vergiftiging der zielen.
De grondwet garandeert op papier de vrijheid van geweten. Wat is echter
de feitelijke toestand? De scholen zijn genationaliseerd, het gehele leerplan is
omgewerkt, en het lesmateriaal herschreven van uit materialistisch oogpunt.
Er is geen enkel vak dat niet doordrenkt is van deze materialistische ideologie.
De studenten op de universiteiten moeten wekelijks 5 a 6 uur college volgen
in „ideologie". Niemand kan een bekwaam arts worden als hij het marxisme
niet kent. Een medisch student werd tijdens zijn examen gevraagd te bewijzen,
dat God niet bestaat. De betrokkene bleef het antwoord schuldig. Daarop
trachtte de professor hem te helpen bij het vinden van een geschikte reactie.
Hij zei: „Denkt u maar aan kameraad Titov!" En op universiteitsniveau, op
wetenschappelijk niveau was dit het antwoord: „Inderdaad, Titov heeft op zijn
ruimtevlucht geen ontmoeting met God gehad, er is dus geen God". De persoon
in kwestie gaf dit antwoord, niet uit overtuiging doch alleen met de bedoeling
zijn examen te kunnen voortzetten. Na dergelijke antwoorden moeten de communisten toch duidelijk inzien, dat zij de jeugd niet kunnen winnen. Dit komt
ook tot uitdrukking in klachten in de pers. Er wordt geschreven dat de Partij
de jongeren niet trekt. Ze zijn zelfs niet te bewegen deel te nemen aan danspartijen; zulke vermakelijkheden trekken hen niet als ze door de Partij worden
georganiseerd. Men veracht de ideologie van het systeem en ziet deze als een
verzameling verouderde en valse opvattingen, die op hun problemen en op
brandende levensvragen geen antwoord meer kunnen geven. Onlangs ontstond
er grote hilariteit tijdens een college door de leider van de fysische faculteit
in Budapest, toen hij sprak over de uitzetting van het universum. Hij stelde,
als communist te geloven in de oneindigheid van het heelal, maar als fysicus
moest hij erkennen dat het universum niet onbegrensd is ... De alleenstaande
wetenschappelijke wereldbeschouwing, welke door het dialectisch materialisme
wordt gepropageerd, is door de wetenschap weggevaagd, maar de Partij zweert
er nog steeds bij, en eist dat partijgenoten zich aan deze opvatting houden, die
10
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óók op de universiteiten moet worden verkondigd. Wie bespeurt hier niet de
vernederende dwang?
Verder is de toestand zo, dat de Kerk geen verweer heeft tegen de massale
atheïstische en marxistische propaganda. Terwijl de communisten dagelijks in
kranten met een oplage van zes miljoen hun ideeën verbreiden, kan de Kerk
slechts één weekblad met een oplage van 60.000 en een maandblad met 10.000
exemplaren uitgeven. Zowel de Uj Ember, (De nieuwe mens), weekblad, als
Vigiia, (maandblad), worden tot het laatste exemplaaar verkocht. Men zou
een grote oplage kunnen drukken, maar daarvoor wordt geen papier verstrekt.
Het godsdienstonderricht op de scholen is onmogelijk gemaakt. De ouders
zijn angstig. Godsdienstles is steeds op een onmogelijk tijdstip vastgesteld,
dikwijls in onverwarmde lokalen; catechismusboeken ontbreken; platen, films
of soortgelijke hulpmiddelen mogen niet gebruikt warden; op de scholen is
tegenpropaganda aan de orde van de dag. Het geven van godsdienstlessen bij
iemand aan huis wordt door de Staat gestraft. In de voorbije lente werd een
pater (tijdens een proces achter gesloten deuren) tot 5 jaar gevangenisstraf
veroordeeld, omdat hij les had gegeven bij particulieren. Bij een huiszoeking
had men bij iemand een opnameband gevonden, en deze werd gebruikt bij de
rechtszitting.
Er is nog meer. In het septembernummer van het blad Pártélet (Partijleven)
wordt de klacht geuit, dat in de afgelopen vier jaren de door propagandisten
in de provincie Baranya georganiseerde atheïstische voordrachten — in totaal
2100 — niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd. De propagandisten
wordt verweten, dat zij te weinig zorg hebben besteed aan de scholen en de
ouders. Zij tonen te weinig moed — zo wordt gezegd — om bij de onderhandelingen met de ouders overtuigend op te treden.
2. Uitroeiing van de Kerk
Het is de Kádárregering duidelijk, dat vroeger of later de verhouding
tussen Kerk en Staat geregeld moet worden. Maar zij wil er niet van af zien,
de Kerk in boeien te blijven slaan. Zij tracht haar doel te bereiken door op
de vrijgekomen bisschopszetels de door hen aan het Vaticaan voorgedragen
„vredepriesters" te laten benoemen. Maar hiervan wil Rome niet weten. Wij
zullen na verloop van tijd de vredepriesters door het Vaticaan laten erkennen,
zo meent het Kádárregiem. Om dit te bereiken schrikt de regering er niet voor
terug om pelgrimsreizen te organiseren naar Lourdes en Rome. Dit gebeurde
in de lente van vorig jaar. Verschillende beruchte priesters werden later naar
Rome gezonden. Maar zij werden niet door de Paus ontvangen. Het Vaticaan
zag duidelijk in wat de bedoeling was. Te kwader faam bekend staande
vredespriesters, zoals Menyhért Rozáli, Gyorgy Vitányi, Ferenc Bády, Elek
Rákosi en hun medestanders dachten, als zij tot de Paus zouden warden toegelaten, daaruit in hun land politieke munt te kunnen slaan; zij zouden het
thuis zo doen voorkomen alsof de Heilige Stoel de vredespriesters en de
priestervredesbeweging zou erkennen. Het toekomstige Hongarije zou het hunne zijn ! En het onopgeloste Mindszenty-probleem zou bijgelegd worden. Toen
echter na drie dagen van vruchteloze pogingen de (in boetekledij gestoken)
pelgrims tot de conclusie kwamen dat de Paus hen niet wenste te ontvangen,
kwam uit hun bagage een Christusbeeld te voorschijn. Drie personen torsten
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het beeld, brachten het naar het Vaticaan, en droegen het over aan een
functionaris met de mededeling dat dit een geschenk was voor de heilige
Vader, meegebracht door de Hongaarse pelgrims. De „pelgrims" dachten
dat het Vaticaan schriftelijk zou danken voor het geschenk, memoreren van
waar het beeld afkomstig was, en wie het naar Rome hadden gebracht. Het
Staatssecretariaat echter doorzag de truc. Op de eerste januari zond de plaatsvervangend staatssecretaris een schrijven aan dr. Endre Hamvas, bisschop van
het diocees Csanád, destijds voorzitter van de bisschopsconferentie, waarin
woordelijk staat:
„Hoogeerwaarde en zeer geëerde Heer,
Mij werd opgedragen u ervan in kennis te stellen, dat de Heilige Vader het
hem onlangs gezonden beeld, voorstellende Onze Heer Jezus Christus, kunstzinnig in erts uitgehouwen, dankbaar heeft aanvaard. Dit beeld brengt hem
de Hongaarse natie in herinnering, die hij steeds een vaderlijke liefde toedraagt. Wanneer de Heilige Vader thans zijn dank tot uitdrukking brengt,
wenst hij de bisschoppen, priesters er! gelovigen van dit volk alle goeds en
heil en met grote liefde schenkt hij zijn apostolische zegen".
Geen woord over de pelgrimage.
Het in Mi nchen verschijnende blad Uj Hungária schrijft in zijn nummer
van 18 september het volgende: „Enige dagen geleden overviel de politie plotseling het bisdom Vác. Meer dan twintig priesters werden onverwacht van
hun pastorieën verdreven. Het bureau van de bisschop werd grondig doorzocht. Een der AVO-spionnen, de vredespriester Géza Akos, werd door het
AEH aan het hoofd geplaatst van de bisschoppelijke kanselarij. Men bekommerde zich er niet om, dat hij in het bisdom reeds lang over de tong ging.
Géza Akos was sinds jaren werkzaam op het bureau van de bisschop, en kon
uit hoofde van zijn functie de AVO en het AEH rijkelijk van gegevens voorzien.
Zijn superieuren beloonden hem daarvoor door hem nu het ambt van directeur
van de bisschoppelijke kanselarij toe te bedelen. Tot secretaris van het bisdom
werd een boezemvriend van Akos, de eveneens met de AVO samenwerkende
priester Arpád Fábián, benoemd.
Door de twee nieuwe ambtsdragers werden, met behulp van de politie,
de betrouwbare personen uit de kanselarij verwijderd, opdat zij geen getuige
zouden blijven van hun betreurenswaardige activiteit".

3. N a tionale zelfmoord
Wil men het huidig lot van de Hongaren beoordelen, dan mag niet uit
het oog warden verloren dat in Hongarije sinds 1945 een toestand groeit die
doet denken aan de tijd der Turkse overheersing met alle symptomen ervan,
zoals massale uitroeiing, deportatie, moderne slavernij, vernedering van het
land tot satellietstaat, oosterse huichelarij, economische uitbuiting, verarming
etc. Het enige verschil is misschien hierin gelegen, dat deportatie van een
bevolking, 12 miljoen mensen, niet zo'n eenvoudig probleem is als in de
Turkse tijd. Dat evenwel deze deportatie in bolsjevistische breinen is opgedo-
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ken, blijkt uit een opmerking die wordt toegeschreven aan de voormalige
Sovjetminister van buitenlandse zaken Molotof: „Het Hongaars vraagstuk is
slechts een kwestie van wagons".
De na de opstand van 1956 uitgevoerde massale deportaties kunnen een
aanwijzing zijn dat het Sovjetbestuur — en zeker de volgelingen van Stalin —
bij een meerderheid in de Staat wéér tot een dergelijke maatregel zou kunnen
besluiten. De Hongaarse tegenstand en de ethische hardnekkigheid wisten
echter steeds weerstand te bieden aan de vreemde en de eigen tirannieke
demonen. Noch de martelkamers, noch massale terechtstellingen, gevangenissen evenmin als de concentratiekampen, konden de kracht van ons volk breken.
Integendeel, alle ellende, lijden en ontbering ten spijt, droeg het Hongaarse
ras ruimschoots nieuwe loten aan zijn levensboom, zoals statistieken aantonen:
De bevolkingstoename bedroeg resp. 0.99% (1953), 1.21% (1954), 1.15%
(1955) en bereikte daarmee een uitstekend resultaat, beter dan in de vredesjaren van 1920 tot 1940. De gebeurtenissen van 1956 hebben deze verheugende ontwikkeling tot staan gebracht. De slag, door de oktoberrevolutie van
1956 aan het Hongarendom toegebracht, is in genetisch opzicht ook thans nog
niet te berekenen en te overzien. Denken we er alleen maar aan, dat de
wereldbevolking dagelijks met 80.000 zielen toeneemt, terwijl in Hongarije,
zonder ophouden, in grote getale Hongaars leven wordt vernietigd, waarbij
als tragische tegenstelling kan dienen, dat dit geschiedt in kraamklinieken met
officiële assistentie. We mogen niet vergeten, dat er een nationale zelfmoordcampagne wordt gevoerd om de Hongaarse Volksenergie te reduceren. Is het
bekend, dat in Budapest meer leven wordt vernietigd dan geboren, en dat er
meer lijkkisten nodig zijn dan wiegen ? Volgens een officiële statistiek was in
Hongarije de toestand als volgt: in 1959 werden geboren 151.183 babies;
vruchtafdrijvingen in ditzelfde jaar 187.681. In de omringende landen, en in
de Sovjetunie, is abortus provocatus thans verboden. Na de inval der Tartaren
is ons land weer opgebouwd, de Turkse overheersing hebben wij overleefd,
terwijl wij ook de onderdrukking door het Habsburgse bewind hebben doorstaan. Maar zullen de Hongaren in staat zijn zich tegen de onophoudelijke
tirannieke aanvallen op hun geloof, hun lichaam en ziel te blijven verzetten ?
In het bezit nu van deze gegevens willen wij de gebeurtenissen van de
laatste maanden aan een kort onderzoek onderwerpen, en wel de besprekingen
tussen het Vaticaan en de Hongaarse regering. Het Vaticaan heeft vanaf het
eerste moment laten weten, dat het bereid is tot onderhandelen, doch dat deze
alleen dan van betekenis zijn als de communisten getuigenis afleggen van
betrouwbaarheid en zouden bewijzen, met een oprechte goede wil te streven
naar een oplossing van de problemen. Het Vaticaan schonk dit vertrouwen.
Paus Joannes XXIII ging zelfs zover Adzsjoebej, de schoonzoon van Chroesjtsjow, en diens echtgenote in audiëntie te ontvangen. Adzsjoebej wilde echter
in de weinige minuten durende audiëntie goede resultaten boeken. Nauwelijks
was het gesprek begonnen, of reeds deed hij het voorstel dat het Vaticaan een
nuntiatuur zou openen in Moskou. Misschien was hij van mening, dat de Paus
niet wist, hoe Chroesjtsjow met de Orthodoxe Kerk en de andere christenen
handelt. In die tijd werden in de Sovjetunie niet minder dan 70 kerken gesloten. Maar uit propagandistisch oogpunt zou het voor Adzsjoebej een prachtig
resultaat zijn.
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Gedurende de recente onderhandelingen te Budapest en in Rome waren de
gemachtigden van Kádár niet geneigd om te spreken over de vraag, of gelovige
katholieke kinderen geen enkele achterstelling ondergaan op de scholen en de
universiteiten, en of de Hongaarse katholieke pers in vrijheid haar taak zou
kunnen vervullen, want — zo werd geantwoord --- een dergelijk probleem
bestaat niet: katholieke studenten ondervinden geen enkel nadeel, en persvrijheid is door de grondwet gegarandeerd.
De afgevaardigden van de Hongaarse regering wezen de eisen van het Vaticaan tot terugkeer van Bertalan Badalik OP. en József Pétery, resp. bisschop van
Veszprém en Vác, met stugheid van de hand. Het resultaat van de reeds maanden, zelfs jaren durende onderhandelingen werd in de wereldpers met ophef
gepubliceerd. Naar onze mening is het 'succes' pover. De bisschop van Csanád
werd benoemd tot aartsbisschop van Kalocsa, als opvolger van de overleden
mgr. József Grosz. Verder werden nog vijf hulpbisschoppen benoemd, en wel
Pal Brezanóczy met de titel van apostolisch vicaris (hij werd geen aartsbisschop), József Cserháty titulair bisschop van Pécs, József Ijjas titulair bisschop
van Csanád (Hamvas is daar aartsbisschop), en verder nog twee hulpbisschoppen József Bank in Gyor en József Winkler in Szombathely. In werkelijkheid is
dit een voorlopige regeling. Op nog één punt is overeenstemming bereikt, en
wel de Vaticaanse toezegging om het pauselijk Hongaars instituut in Rome te
ontruimen. In het gebouw van het Romeinse Collegium Hungaricum heerste al
sedert jaren een vreemde situatie: in een deel van het huis wonen Hongaarse
studenten die een stipendium van de communistische regering ontvangen om in
Rome te studeren. In het ander gedeelte van het gebouw werkt het pauselijk
instituut, en vinden geëmigreerde Hongaarse seminaristen onderdak. In het
geheel woonden er nog slechts twee seminaristen, en deze zijn eind augustus
verhuisd.
Wij verheugen ons over dit gedeeltelijke resultaat, doch laten we onze verwachtingen niet te hoog stellen. In het officiële communiqué wordt niet gesproken over een akkoord, maar over de meer neutrale, internationaal gebruikelijke term 'agreements'. De Kerk in Hongarije leeft thans als het ware in een
dooiperiode, hetgeen gevaarlijker kan zijn dan vorst.
Hoeveel kwelling, angst, geestelijk en lichamelijk lijden, hoeveel vernederingen achter deze, hier slechts summier aangegeven omstandigheden schuilgaan,
daarvan kan de vrije wereld zich nauwelijks een reëel beeld vormen. Het is
daarom des te pijnlijker, dat als gevolg van lichtvaardige conclusies, communistische suggesties in het Westen onnadenkend worden overgenomen. Men ondermijnt daarmee de eer en de heroïsche tegenstand van hen die zwaar beproefd.
worden, en die in heel hun wezen de harde werkelijkheid van een op atheïstische wereldbeschouwing gefundeerd Staatsregiem ondergaan. Noch kardinaal
Mindszenty noch andere representanten van de Katholieke Kerk in Hongarije
hebben de strijd met de Staat gezocht. Zij kunnen evenwel niet afzien van de
verdediging hunner fundamentele rechten en levensvoorwaarden, als zij zichzelf
en hun roeping niet willen prijsgeven.
Indien de Hongaarse Staat ernstig streeft naar een vergelijk met de Kerk, dan
geve men deze de haar toekomende elementaire rechten en haar vrijheid weer.
Daarmee zullen ook andere problemen een oplossing vinden. Eer het zover is
zal het lijden voortgaan; het lijden om onze nalatigheden, en om de fouten van
anderen.
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Tot slot citeren wij de woorden van kardinaal Wyszynski: „Ik ken geen
zwijgende Kerk. In het Oosten (achter het ijzeren gordijn) roept en schreeuwt
de Kerk, jammer genoeg echter voor dovemansoren".
Gij martelaren van ons volk
vraag voor hen
die zich om ons volk bekommeren
kracht, inzicht en eenheid
en smeek om eeuwige, stralende rust
voor hen die hun leven hebben gegeven
voor hun vaderland. Amen.
(Uit 'Maria, redt ons')

KUNSTKRONIEK

Alvar Aalto en de
architectonische cultuur
van vandaag

G. BEKAERT S.J.

This above all: to thine own self be true
And it must follow as the night the day
Thou canst not then be false to any man.
Hamle t

E Finse architect, Alvar Aalto, die met Wright, Le Corbusier, Mies van der
D
Rohe tot de grootsten onder de architecten van vandaag wordt gerekend,
heeft tot zijn vijfenzestigste verjaardag moeten wachten om het eerste representatieve boek over zijn werk te zien verschijnen 1 ). Zo heel verwonderlijk is
dat niet: publiciteit, foto's, commentaren horen eigenlijk niet bij deze man.
Hij is een soort natuurelement dat men zijn gang moet laten gaan, en zijn
gang gaan betekent voor hem bouwen. Aalto kan men dan ook slechts tersluiks
observeren, terwijl hij aan het werk is. Hans Girsberger, onder wiens leiding
het boek tot stand is gekomen, heeft er tien jaar voor nodig gehad 2 ) .
We noemden het boek een representatief werk. Dat is het ook. Wel niet
helemaal zoals we dat van Girsberger gewend zijn. Daar is het te weinig
systematisch voor. Natuurlijk hoefde niet alles uitvoerig besproken te worden,
maar men had redelijkerwijze ergens in het boek toch een volledige lijst met
alle werken mogen verwachten. De biografische nota's zijn al even summier.
Bibliografische gegevens zijn er helemaal niet in te vinden. Representatief is
het boek echter omwille van de gekozen foto's en tekeningen, die een suggestief
en adequaat beeld geven van Aalto's werk.
Alvar Aalto is op 3 februari 1898 geboren te Kuortane in Centraal Finland.
Hij studeerde aan de Technische Hogeschool van Helsinki, toen in 1917 de
revolutie uitbrak die Finland onafhankelijk maakte. Het nationale bewustzijn
van de jonge Finse staat uitte zich op architectonisch gebied in een expliciet
zoeken naar een eigen bouwstijl. Aalto's werk zou echter laten zien dat de
binding aan een concreet milieu en een vaderlandse traditie helemaal geen
tegenstelling hoeft in te sluiten tot universaliteit en dat verbijzondering van de
vorm nog geen provincialisme hoeft te zijn.
1) H. Girsberger, Alvar Aalto 1922 -1962, Zürich, 227 pp., 600 ill., geb. 65 Zw. F.
2) Girsberger, die anders nooit schrijft, voelde zich verplicht in het voorwoord te
verklaren: „Aalto is niet van het slag mensen dat zich om publiciteit bekommert.
Hij stelt het nog minder op prijs lastig te worden gevallen. Zijn brieven hebben de
waarde van unieke documenten. Is het dan te verwonderen dat tussenpozen in de
onderhandelingen van een jaar of twee het geduld van de uitgever hard op de proef
hebben gesteld?" Aalto is inderdaad een man die zijn eigen levensritme schept en dat
door geen enkele omstandigheid, ook niet door tijdschema's, laat verstoren. Wat Girsberger ondervond, hebben ook sommigen van zijn bouwheren wel eens moeten ervaren.

160

ALVAR AALTO EN DE ARCHITECTONISCHE CULTUUR

Zijn studies beëindigde hij in 1921. Onmiddellijk daarna trok hij op verkenning door Europa om zich op de hoogte te stellen van wat er daar in de
architectuur gebeurde. Ook dit tekent zijn persoonlijkheid. Hoe spontaan,
intuïtief, ja eigenzinnig hij ook is, hij heeft zich nooit opgesloten in een ivoren
toren. Niet alleen kent hij de moderne architectuur door en door en heeft hij
persoonlijk contact met de voornaamste architecten, maar hij is helemaal thuis
in de moderne westerse cultuur, haar tradities en haar actuele ontwikkeling.
Toen hij in 1922 zelfstandig begon te werken - zijn eerste realisatie was
een reeks paviljoenen voor een industrietentoonstelling te Tampere - was de
moderne architectuurbeweging al volop aan de gang. Aalto wilde zich daar bij
aansluiten, maar hij stond er zeer nuchter tegenover. Hij weerde alles wat
onecht was of zijn evenwicht in het gedrang kon brengen, alles wat slechts een
papieren bestaan heeft of alleen uit woorden is samengesteld. Hij wilde bouwen.
Uit wat hij rond zich vond, verzamelde hij wat voor dat bouwen dienstig kon
zijn. Of dat samengevoegd kon worden tot een coherente theorie, was de
laatste van zijn bekommernissen.
Hij was daarin een echte Fin. Hoe universeel hij ook gericht was, nooit
verloochende hij zijn Finse aard. Een van zijn medewerkers, Leonardo Mosso,
heeft me eens verteld hoe juist dat hem steeds had getroffen: Aalto leeft en
denkt internationaal als een Fin, als een zoon van het land dat nog voor meer
dan zeventig procent met wouden is bedekt, waar het klimaat hard is en de
bevolking koppig; het land van de onvergetelijke midzomernacht, de eindeloze
schemeringen, het zilveren licht op de meren, het land waar de natuur overal
aanwezig is, tot in het stadsbeeld van Helsinki toe. Deze natuurverbondenheid,
deze isolatie, en de levenskunst ook van het Finse volk, dat geen Noors volk is
maar uit warme Aziatische streken afkomstig, hebben het gedeeltelijk behoed
tegen de industrialisatie, de vertechnisering en de rationalisering van de 19e
eeuw. Hier staat men tegenover die waarden iets onafhankelijker dan elders.
De mens blijft er primeren. En dit heeft zijn directe weerslag op de status van
de architect 3).
Na zijn huwelijk met Aino Marsio (j 1949), die een van zijn trouwste medewerksters zou worden, vestigt Aalto zich in 1927 in de oude Finse hoofdstad
Turku. Hij werkt er een tijdje samen met de iets oudere maar gelijkgezinde Erik
Bryggman (1891 - 1955). Hun voornaamste gemeenschappelijke werk was het
tentoonstellingsgebouw ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de stad
in 1929. Wat wij van deze architectuur kennen, blijft door zijn bescheidenheid,
kleurigheid en vindingrijkheid ook nu nog een voorbeeld in het genre. Het
vormelijke functionalisme van het Bauhaus werd hier reeds voorbijgestreefd.
Aalto bezielde het zo van binnenuit dat hij er de grenzen van doorbrak.
Zes jaar blijft hij in Turku wonen. In die jaren bouwt hij de eerste grote
werken die zijn naam vestigen: de zetel van het dagblad Turun Sanomat; de
bibliotheek van Viipuri, die tijdens de Fins-Russische oorlog vernield werd,
3 ) cfr. Gerhard Heid, Architectuur in Finland, in Streven, mei 1958. Ruimere
informatie hieromtrent vindt men in H. J. Becker, W. Schlote, Neuer Wohnbau in
Finnland, Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 148 pp., 331 afb., D.M. 42, een boek dat
zo pas in een volledig herwerkte en uitgebreide uitgave is verschenen. Het werk van
een dertigtal Finse architecten, meestal van internationale vermaardheid, wordt hier
voorgesteld. Onder hen ook Aalto, die op de hedendaagse architectuur in Finland een
zeer grote invloed uitoefende.
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maar nu in haar oorspronkelijke staat hersteld is; het sanatorium te Paimio; een
model-minimum-appartement op de tentoonstelling van Helsinki in 1930 met
de eerste stapelbare stoelen in metaal en in hout. Deze 'kubistische' gebouwen
laten zien dat Aalto zich de vormentaal van de internationale avant-garde
terdege eigen heeft gemaakt, maar ook hoe zuiver, doordacht, gevoelig en fantasievol hij ze weet aan te wenden. Later zal hij de heldere, maar beperkte logica
van deze vormentaal overstijgen, maar alle kenmerken die dan rijper naar voren
zullen treden, zijn in het werk van de nauwelijks dertig jaar oude architect reeds
aanwezig.
Ten onrechte beschouwt de kritiek het gebouw van de Turun Sanomat soms
slechts als een variante van de internationale stijl. De revolutie welke de nieuwe
beweging had voltrokken, was voor Aalto niet ver genoeg gegaan. Ze liet de
academische opvatting onaangetast, dat architectuur ontworpen wordt in het
tweedimensionale vlak van de tekenplank. In theorie pleitten de architecten van
de twintiger jaren voor de vrije plattegrond, maar onbewust bleven ze in verdiepingen denken. Een Wright was over deze essentiële beperking heen gekomen.
Adolf Loos wilde ze bewust uitschakelen in zijn Tzarahuis van 1926. Intuïtief
overwon Aalto ze in zijn Turun Sanomat: een gebouw dat niet bestaat uit
samengevoegde plattegrond en gevels of uit opeengestapelde verdiepingen,
maar dat één, in alle richtingen werkende, gedifferentieerde ruimte vormt.
In zulk een ruimtelijke architectuur wordt de verticale binding even belangrijk
als de horizontale spreiding. De betonnen pijlers in de stapelplaats en de rotatiekamer vormen geen plastische uitdrukking meer van een dragende functie zoals
onder het Zwitsers huis te Parijs van Le Corbusier uit diezelfde tijd, maar zoals
bij Wright of in sommige latere constructies van Nervi worden ze door hun
bijzondere vormgeving de primaire elementen van de ruimtebepaling. Ruimtelijke architectuur veronderstelt verder niet alleen de doorwerking van de binnenruimte op zichzelf, maar ook haar verband met buiten. Architectuur is
immers niets anders dan de concrete zingeving van de ene ruimte waarin het
menselijke leven zich ontwikkelt. Ook dit aspect wordt hier reeds onderstreept,
zoals overigens twee verdere karakteristieken die onmiskenbaar Aalto's hand
verraden: de zorg voor het detail en de aandacht voor het licht. Meer dan
welke moderne architect ook is Aalto zich ervan bewust dat ruimte ontstaat in
het licht. Voor het eerst zien we hier zijn typische lichtkoepels verschijnen.
Als vanzelf schakelen ze zich in de ruimtelijke doorwerking in. Maar niet alleen
de inval van het licht van buiten is zorgvuldig bestudeerd. In de plaatsing van
de kunstmatige verlichting, die in Finland een belangrijker rol speelt dan
elders, toont Aalto zich nog van een andere kant: een scherpzinnig technisch
vernuft leidt hem bij het vinden van uitgebreide vormmogelijkheden.
Het merkwaardigste in deze functionele architectuur is echter haar menselijke
schaal. Ergens is er nog wel een puristische trek te bespeuren, vooral in de
gevel, maar in zijn geheel is dit werk geen programmatische architectuur meer,
die bouwt voor idealen en met de mens in zijn concrete en onberekenbare complexiteit niet veel weet aan te vangen. Aalto's mensopvatting is door en door
democratisch. Hij bouwt voor de vrije, individuele, concrete mens, niet voor de
profetische, de utopische, de futuristische. Niet voor de mens van morgen, maar
voor die van vandaag. Dat is misschien de enige manier om voor morgen te
bouwen.
Deze wezenlijke trek van Aalto's architectuur manifesteert zich nog duide-
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lijker in een gebouw dat uiteraard op de mens zelf is afgestemd: een ziekenhuis.
Het sanatorium van Paimio bezorgt Aalto ineens een plaats onder de prominenten van de moderne architectuur. Gedeeltelijk is het succes van dit werk te
verklaren door het feit dat het bekend geraakte op een ogenblik dat men in
Europa, zowel in de landen met opkomende totalitaire regimes als elders, alle
hoop op een doorbraak van de internationale architectuurstijl van de avantgarde had opgegeven en nog slechts heil verwachtte van architecten als de
Japanner Sakakura en de Braziliaan Lucio Costa. H. R. von der Milhll heeft
verteld welk een verrassende indruk de foto's van Paimio maakten toen Aalto
ze in 1933 op de terugreis van Athene in een groepje Ciam-architecten liet
circuleren. Hier werd duidelijk dat er ook in Europa nog uitzicht was, al besefte
men niet direct hoezeer deze jonge architect de cerebrale en academische beperkingen van de Europese avant-garde reeds achter zich had gelaten en hoe
weinig hij zich aan stijlconventies gelegen liet.
In dit ziekenhuis toonde Aalto zich zo'n consequente functionalist, dat hij de
eenzijdigheid van het functionalisme meteen overwon en het liet samenvallen
met hetgeen als zijn tegendeel gold, een 'organische' architectuur. Beide woorden verliezen in dit werk hun betekenis als stijlbepalingen. Met de theorieën van
de jaren dertig kan men een gebouw van Aalto niet onderscheiden van een van
Gropius, Mies van der Rohe of Le Corbusier. Het onderscheid ligt in de aard
van de vormelijke aandacht. Nemen we een extreem voorbeeld: het Schrbderhuis dat G. Rietveld in 1924 gebouwd heeft, een van de meest typische gebouwen van de moderne architectuur 4 ) . In het mooie kwadraatblad dat Rietveld er
in 1963 bij de steendrukkerij de Jong & Co over publiceerde, schrijft hij: „We
gebruikten uitsluitend primaire vormen, ruimten, kleuren, omdat deze zo elementair zijn en omdat ze vrij zijn van associatie. Men vond in die tijd machinaal
ontstane vormen nog koud en had weinig waardering voor hun strakheid en
zuiverheid. Stalen profielen werden hier openlijk in de compositie opgenomen,
om aan te tonen dat constructie en schoonheid geen tegenstellingen behoeven te
zijn". En we zouden verder kunnen citeren uit de architectonische grammatica
die Rietveld hier opstelt. Zeker, Rietvelds uitdrukkelijke vormelijke aandacht
sluit een perfecte functionaliteit van het wonen niet uit, zoals Aalto's functionaliteit ook de aandacht voor de vorm niet uitsluit. Maar Aalto's aandacht is van
een andere aard. Wanneer hij, eveneens dertig jaar later, over zijn sanatorium
te Paimio spreekt, dan komen er geen woorden als 'vorm', 'compositie' bij te
pas, beslist niet 'beperking tot primaire vormen, ruimten, kleuren ...'. Zakelijk
noteert hij dat het hoofdelement waar hij van uit is gegaan, de individuele
ziekenkamer was. Nergens een zweem van vormelijk programma. Van bij het
begin van zijn loopbaan staat Aalto in een ander perspectief. Later zal hij ook
naar een meer bewuste vormelijkheid evolueren en zijn architectuur zal er rijker
door worden, maar de aard van de vormelijke aandacht zal steeds dezelfde
onacademische, niet-idealistische, democratisch-menselijke blijven, wars van elk
programma en van elke autonome vormwil.
Deze vrije denkwijze wordt in het sanatorium te Paimio reeds manifest in
het spontane grafisme van de plattegrond. Het denken in assen en geometrische
schema's heeft Aalto hier, zij het nog aarzelend, opgegeven om zich te laten
leiden door de spontaneïteit van de hand die haar weg zoekt over het papier.
4 ) cf. Streven, augustus-september 1964, pp., 10981105.
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Vaak doen Aalto's schetsen aan als de notulen van een mentale conversatie, een
bezinning op papier. Hij zou eens gezegd hebben: na me grondig op de hoogte
te hebben gesteld van het programma vergeet ik het weer en concentreer me
helemaal op de vorm. Maar ons komt het voor dat het precies de intuïtie van
de functie in haar volste menselijke omvang is die alle denkschema's en de
idealistisch-cerebrale mensopvatting die eraan ten grondslag ligt, doet barsten.
Niet alleen de plattegrond is het resultaat van deze intuïtie. Heel de ruimtelijke
geleding van het sanatorium is ervan doortrokken. Academische architectuur,
hebben we al gezegd, denkt in twee dimensies: door deze i n de verschillende
richtingen op elkaar af te stemmen moet dan ruimte ontstaan. Een academisch
gebouw kan men dus bijna helemaal aflezen van de tekeningen en iedere tekening van plattegrond of gevel staat op zichzelf. Aalto echter, die ruimtelijk
denkt en niet in vlakken, gaat juist andersom te werk.
Spel van ruimte was de bibliotheek van Viipuri, ontworpen in 1927 en
gebouwd van 1930 tot 1935. De plannen zijn geen composities meer, maar
zuivere werktekeningen. Om zich het gebouw te kunnen voorstellen moet men
ze alle samen nemen, iedere tekening staat in een onmiddellijke relatie tot al de
overige. Ze overlappen elkaar. Aalto heeft zich hier niet gehouden aan één
hoogte per verdieping. De verschillende verdiepingen steken in elkaar. Zelfs in
één ruimte heeft men verschillende hoogteniveaus. Meteen heeft Aalto hier een
schoolvoorbeeld gesteld van zijn eenvoudige, maar in haar simpelheid geniale,
werkwijze. Hij maakt zijn opgave zo doorzichtig, dat zij de oplossingen als
vanzelf suggereert. Hij zit niet met vooropgezette schema's geplaagd die voor de
hand liggende oplossingen vaak onmogelijk maken.
In een openbare bibliotheek, waar de bezoeker rechtstreeks bij de boeken
moet kunnen, moet de wand zoveel mogelijk plaats bieden voor de rekken, moet
de ruimte overzichtelijk zijn voor de bibliothecaris, moet een rechtstreekse inval
van het licht worden vermeden en moet er toch voldoende licht zijn, zonder
schaduwen. Deze vanzelfsprekende overwegingen inspireerden Aalto tot een
ruimte die een van de knapste is in zijn oeuvre. Ze heeft iets definitiefs, zo dat
ze dertig jaar later, bijna letterlijk, alleen met een nog grotere soepelheid in de
plattegrond, overgenomen kon worden in de bibliotheek van het cultuurcentrum
te Wolfsburg.
Alles in dit gebouw is op-en-top Aalto. Tot de lampenhouders en de deurklinken toe. Maar vooral dan toch het houten plafond van de voordrachtszaal.
Voor het eerst gebruikt hij hier op grote schaal hout, het materiaal van zijn
voorkeur. Met zijn grillige golvende lijn — de golvende lijn van de Finse
meerkusten blijkt een van Aalto's lievelingsthema's te zijn — is het plafond
geplaatst in een vierkante ruimte, dit om akoestische redenen. Weer zijn het
technische overwegingen die Aalto tot een vormgeving inspireren, die alle
rigiede en statische ruimtebepalingen opheft om ze in een dynamische bewogenheid te laten meespelen.
De vier hierboven besproken werken vormen enigszins een geheel, te onderscheiden van het latere werk. Wezenlijk verandert er niets meer in zijn opvatting over mens en architectuur, maar de karakteristieken worden meer gedifferentieerd, complexer en rijker, ze krijgen meer omvang en diepgang; ze ontplooien zich vrijer, met grotere zwier en schittering. Wat hij nog enigszins
onkritisch van de internationale vormentaal had overgenomen, gaat hij steeds
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meer als oneigenheid en belemmering ervaren. Aansluitend bij de nieuwe internationale stijl (en ook wel bij de classicistische Finse architectuur) had hij zijn
gebouwen tot dan toe graag wit gepleisterd. Door de textuur van de gebruikte
materialen te bedekken werden gemakkelijker zuivere vormen mogelijk. Maar
Aalto gaat nu deze compositorische vormwil steeds meer verlaten. Hij gaat het
materiaal laten leven.
Reeds in zijn eerste periode hield hij zich intensief bezig met de verschillende
materialen. Hij experimenteerde vooral met hout, dat hij trachtte te buigen en
te plooien. In 1931 stichtte hij de firma Artek, in de eerste plaats omdat hij ook
de binnenhuisinrichting van zijn gebouwen zélf in de hand wilde houden. In
een beperkte serieproduktie vervaardigde hij er meubelen en gebruiksvoorwerpen, waarvan hij de prototypes zelf voortdurend kon corrigeren.
In 1933 vestigde hij zich te Helsinki, waar hij zich een eigen huis bouwde.
Zijn zin voor de eigenheid van elk materiaal en het onderlinge contrast leefde
hij hier volledig uit. De laatste resten van horizontale of verticale assen, bijvoorbeeld in de vensterverdeling, zijn hier volledig verdwenen. De overgang tussen
binnen- en buitenruimte komt op het voorplan. Het werk kan als een soort
proefstuk beschouwd worden voor de grotere werken uit de dertiger jaren: de
tentoonstellingspaviljoenen te Parijs (1937) en te New York (1939) ; de villa
Mairea (1937 - 1939) ; de cellulosefabriek te Sunila (1935 -1939, uitgebreid in
1951 - 1954) .
Het Finse tentoonstellingspaviljoen te Parijs sluit direct aan bij het eigen
huis te Helsinki. Tussen de protserige paviljoenen van Duitsland, Rusland en
Frankrijk stond het Finse paviljoen als een oase onder hoge bomen, een verblijfplaats voor de mens, vrij van elke representatiezucht, uitnodigend, vriendelijk;
maar ook sterk, zonder een spoor van romantische vertedering. Het was er gewoon, door zijn bestaan zelf getuigend van een positieve levenswaarde. Daaruit
alleen putte het zijn aantrekkelijkheid.
De schaal was niet bepaald door abstracte overwegingen, maar door de bezoekende en zich bewegende mens, en die beweging begon niet pas bij de
toegang tot het gebouw. Aalto rekende hier af met een ernstig urbanistisch
probleem van onze dagen: de dode ruimten tussen de gebouwen. De ruimte
rond het gebouw werd betrokken in de krachtlijnen van de architectuur. De
gesloten wand schiep geen discontinuïteit tussen binnen en buiten. Het is
immers een misverstand van veel moderne architectuur, te menen dat alleen
openheid en vooral glazen vlakken een boeiende relatie tussen binnen en buiten
tot stand kunnen brengen. Deze heffen integendeel vaak én binnen én buiten
én de overgang tussen beide helemaal op. Aalto echter betrok buiten in zijn
binnenruimte door middel van zijn piazettas en patio's en omgekeerd deelde de
kracht van de binnenruimte zich aan de omgeving mee, een beetje zoals in een
magnetisch krachtveld. Het paviljoen was een uiterst verfijnde synthese van
functionele coherentie en stilistische beheerstheid. Het was tevens een prachtige manifestatie van Finse materialen en vakmanschap.
In Parijs had de Finse administratie het Aalto bijzonder lastig gemaakt. (Zelfs
in een architectonisch paradijs als Finland schijnt te zijn, is dat dus mogelijk).
Met het tentoonstellingspaviljoen te New York neemt hij weerwraak. Samen
met zijn vrouw dient hij drie projecten in: ze worden met de eerste drie prijzen
onderscheiden. Maar nu stelt hij zijn voorwaarde: volledige vrije hand, ook
voor de binneninrichting. Want begrip voor de concrete mens betekent nog niet
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dat de architect steeds precies denkt zoals de bouwheer. Aalto kreeg de gevraagde vrijheid en hij gebruikte ze om zijn meest brilj ante werkstuk te realiseren. In een reeds bestaand gebouw bracht hij een grote, houten, schuin golvende wand aan. Opnieuw liet hij zich daarbij leiden door praktische overwegingen: er ontstond aldus een groter tentoonstellingsoppervlak, dat tevens gemakkelijker te benaderen was. Maar in de uitwerking bracht dit een weelde van
vormelijke en ruimtelijke consequenties mee. De zestien meter hoge zaal kreeg
ineens een onverwachte ruimtelijke binding en bewogenheid. De ruimtelijke
beweging van de grote wand wordt aan de andere zijde opgenomen door een
galerij met restaurant. Ook dit was weer zuiver functioneel gezien: de bezoeker
van het restaurant kon voortgaan de tentoongestelde zaken rustig in zich op te
nemen.
Het landhuis Mairea wordt wel eens beschouwd als hét meesterwerk uit
Aalto's vooroorlogse tijd. Hij bouwde het van 1937 tot 1939 voor de industrieel
Harry en diens vrouw Maire Gullichsen, die een van zijn voornaamste medewerksters was. Deze laatste omstandigheid is niet zonder belang. Aalto's architectuur is immers gevoelig voor dergelijke betrekkingen. Dat is overigens haar
zwakke kant. Het cultuurcentrum van Wolfsburg niet te na gesproken schijnt ze
niet helemaal te kunnen gedijen buiten het Finse klimaat. Het M.I.T.-dormitory
te Cambridge (Mass.), het woningblok in het Hansaviertel te Berlijn en dat van
de Neue Vahr te Bremen behoren niet tot zijn meest geslaagde werken.
In het Mairea-landhuis echter, dat voor vrienden werd gebouwd in een
typisch Finse streek in de buurt van Noormarkku, kon Aalto zich tenvolle
uitleven. Met een ongekende virtuositeit bespeelde hij hier alle registers van zijn
kunst tegelijkertijd. Alle tot hiertoe gesignaleerde kwaliteiten vinden we hier
terug. We zouden er slechts een paar superlatieven aan toe moeten voegen. En
precies daarom staan we tegenover dit schitterend werk iets terughoudend. De
gevaarlijke neigingen die in Aalto's architectuuropvatting sluimeren, schemeren
hier door. Met al zijn handigheid blijkt hij hier niet in staat, vooral in het
uitwendig volume, voldoende coherentie tot stand te brengen. Hij dreigde zijn
evenwicht te verliezen door alles te zetten op de ongecontroleerde spontaneïteit
van het individu, op een barokke zwelging in ruimtelijke en vormelijke vrijheid.
Maar de heldere woonruimte maakt alles weer goed.
De villa Mairea maakt Aalto's verhouding tot de natuur duidelijk. In tegenstelling met de nog romantische natuuropvatting van een Wright, die de mens
als een deel van de natuur in de natuur laat opgaan en zijn woning als een
heuvel in het natuurlijk landschap wil laten verdwijnen, of de misschien al even
romantische werkwijze van Le Corbusier, die zijn bouwwerken als gesloten
kristallen van de grond verheft om de natuur toch maar ongeschonden te
bewaren, is Aalto's houding tegenover de natuur, zoals zijn houding tegenover
het leven, van een haast zakelijke vitaliteit. De natuur is voor hem niet méér,
maar ook niet minder dan een vitaal element, dat gehumaniseerd moet worden,
voor de mens bewoonbaar gemaakt. Zij behoort tot zijn architectuur. Finland
met zijn grondgebied dat even groot is als Duitsland en slechts vier miljoen
inwoners telt, biedt in dat opzicht nog mogelijkheden.
Aan deze nuchtere, maar vitale houding van de mens ten opzichte van de
natuur gaf Aalto een bijna symbolische uitdrukking in zijn industriecomplex te
Sunila, dat een cellulosefabriek omvat op de punt van een schiereiland gelegen,
en een woonwijk aan de overkant van de baai. Hij was 37 jaar oud toen hij
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eraan begon. Hij kreeg hier de unieke, maar gevaarlijke kans om op een maagdelijk terrein een volwaardig levensmilieu voor de mens te ontwerpen. Hij werd
hier niet alleen met de verhouding tussen mens en natuur geconfronteerd, maar
ook met die van de mens tot de techniek. Tegenover de techniek staat hij op
dezelfde wijze als tegenover de natuur. Hij wijst ze niet af. Hij exalteert ze ook
niet. Hij leeft ermede, maar laat er zich niet door bepalen. Zoals vroeger in de
fabriek van Toppila (1930) of later in de zagerij van Varkaus (1945), de
magazijnen van Karhula (1945 - 49) en verscheidene andere industriële gebouwen, laat Aalto zich in Sunila niet meeslepen door het grandioze van de
techniek, maar zonder het technische karakter van het immense complex aan te
tasten geeft hij het door de verhoudingen, de schikking, de variëteit van de
verschillende onderdelen, zowel in het algemene silhouet als in de inwendige
geleding, een menselijke schaal.
Eén feit uit de geschiedenis van dit gebouw was bijzonder kenmerkend. De
ingenieurs van de fabriek wilden het hele terrein nog effener en kaler maken
dan het al was. Zij redeneerden weer vanuit abstract-idealistische premissen,
waarin de mens met al zijn complexe verhoudingen slechts een spelbreker is.
Maar Aalto verzette zich daartegen, hij trad zelf als spelbreker op. Het ideaal
is niet steeds zo ideaal als het er uit ziet. Het enig werkelijke ideaal kan slechts
gevonden warden in een genegen aandacht voor de concrete werkelijkheid. Het
gebouw moest hier ingevoegd warden in de natuurlijke situatie waarvan Aalto
intuïtief de mogelijkheden had doorzien. Het werd niet alleen vormelijk en
menselijk een winstpunt, maar ook technisch: hij revolutioneerde het traditionele produktieproces door het in verschillende niveaus te splitsen.
Bij de fabriek hoorde ook de woonwijk. Op de verschillende woontypes die
Aalto in de loop van zijn ontwikkeling ontwierp en op zijn experimenten met
de mogelijkheden van de prefabricatie kunnen we hier niet ingaan. Wel noteren
we dat zijn kracht niet ligt in de rijenbouw. In zijn architectuurfilosofie bezit hij
als het ware geen elementen om daarover na te denken; het rijhuis wil hij zoveel
mogelijk uitschakelen; hij wil het zo individueel mogelijk oplossen. Meer aandacht verdienen in dit verband de urbanistische principes die Aalto hier toepaste en waarop hij ook in zijn latere urbanistische projecten o.a. te Rovaniemi,
de hoofdstad van Lapland, en in Imatra voort zal bouwen. Eigenlijk zijn het
dezelfde principes waardoor hij zich in zijn architectuur laat leiden. Ook de
stedebouw heeft immers zijn tol, en welke zware tol, moeten betalen aan de
compositiewil van de ontwerper aan de tekenplank, waarop het ene schema na
het andere ontstond, het ene al intelligenter en eenzijdiger dan het ander, alle
even programmatisch ongenietbaar, alle even weinig gemaakt voor de levende,
concrete, gewone mens. Onze stedebouw is over het algemeen een maat te groot,
hij sluit nergens op het leven. Voor Aalto echter is dat leven het uitgangspunt.
Stedebouw is voor hem iets heel anders dan de rationele organisatie van verkeer,
werk- en woongelegenheid, al hoort dat alles er ook bij. Stedebouw evenals
architectuur — het ene bestaat niet zonder het andere — wil een milieu scheppen waar de mens hygiënisch, gezond, prettig en zinvol in gemeenschap kan
leven, een milieu waarin de tendens van de moderne mens naar een intensief
stadsleven wordt gerespecteerd zonder de nadelen welke dat in onze onaangepaste steden meebrengt. Aalto dreef de bevolkingsdichtheid van zijn wijk
genoeg op om een sociale en culturele bedrijvigheid mogelijk te maken. Hij
plaatste de huizengroepen zo tegenover elkaar dat ze een eigen individualiteit
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verwierven en samen toch een milieu vormden. Ongetwijfeld werd hij daarbij
geholpen door de geografische en economische situatie van Finland, die hem
toeliet betrekkelijk kleine economische eenheden op te trekken midden in de
natuur, of beter nog, de natuur tot een integraal bestanddeel van zijn stad te
maken.
Aalto's verblijf in Amerika als professor aan het College of Architecture van
het Massachusetts Institute of Technology bracht de opdracht mee voor een
groot studentenhome, het Bakerhouse (1948). Met de plattegrond die zich in
een grillige curve slingert, de ruimtelijke doorwerking van het trappenhuis, de
uitbouw van het restaurant met zijn bovenlichten, de massieve beklemtoning
van het volume draagt het met recht en eer Aalto's naam. Het deed vele architecten in de U.S.A. en over de gehele wereld opkijken omdat het zo manifest
tegen de vogue van het ogenblik stelling nam. Maar toch mist dit werk, dunkt
ons, die laatste vorm- en ruimtebeheersing, die boeiende differentiatie welke
Aalto's andere naoorlogse gebouwen kenmerken. Een der voornaamste daarvan
is het raadhuis van Saynátsalo.
Saynatsalo is een eiland in het Pajannemeer. Omwille van de groeiende
industrie werden er in 1945 nieuwe urbanisatieplannen gemaakt. Aalto diende
een project in en mocht de eerste etappe ervan uitwerken: het raadhuis, dat in
zijn plannen de spil vormde tussen het oude dorp en de nieuwe uitbreiding.
Het werd een stadscentrum dat men niet beter kan vergelijken dan met de
spontaan en direct gegroeide centra van de middeleeuwse Italiaanse steden.
Het centrum werd opgetrokken rond een binnenplein dat een verdieping
hoger ligt dan de straat. Het eigenlijke raadhuis vormt slechts een klein gedeelte
van het al niet grote complex, dat verder een openbare bibliotheek, enkele
appartementen, een café, een zestal winkels en kantoren voor de lokale industrie
omvat. Winkels en kantoren zijn van de buitenzijde, de straatkant, toegankelijk;
de andere ruimten bereikt men over het verhoogde binnenplein. Op een boeiende wijze zijn de verschillende functies dooreengevlochten. Dat komt ook tot
uitdrukking in de architectuur, die in haar overzichtelijke eenheid toch een
differentiatie en dooreenwerking van de verschillende architectonische geledingen laat zien.
Als we even terugkijken naar het eerste werk uit de dertiger jaren, dan
merken we voldoende afstand om van een nieuwe periode te spreken. Ze vangt
niet helemaal bruusk aan. Ze werd reeds voorbereid in Aalto's eigen huis, in de
villa Mairea, in het Amerikaanse Bakerhouse. Maar in Saynatsalo is ze tot volwassenheid gekomen. De jeugdige uitbundigheid en de vormelijke nonchalance
zijn gerijpt tot een bij Aalto tot nog toe ongekende vormelijke aandacht, die
zelfs op zoek schijnt naar een nieuwe monumentaliteit. Deze gaat echter Aalto's
bekommernis, de menselijke integratie, niet in de weg staan. Hij heeft nu op
zijn weg ook de vorm en de compositie als een menselijke waarde en noodzaak
ontmoet, maar hij laat nooit toe dat ze eigenzinnige, tyrannieke factoren warden.
Ze worden bepaald door de eigen groeiwetten van ieder werk apart, nu nog
meer dan vroeger. Steeds meer krijgt Aalto's werk een grotere individualiteit,
een zo diepe individualiteit, dat ze universeel wordt. In Saynátsalo, waar deze
haar hoogtepunt bereikt, hebben we te doen met een specifiek Finse heimatstijl
die van universele waarde blijkt te zijn, zoals de Italiaanse stadstijl waar we het
juist over hadden. Aalto's werk is zo typisch en zo universeel, dat het beide
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tegelijk kan zijn, zoals het ook met evenveel recht charmant en monumentaal,
intiem en publiek kan genoemd worden.
Wanneer men onder de pijnbomen door naar dit gesloten en toch vriendelijk
gebouw toe gaat — bomen vervullen hier de functie van gevels, zegt Gutheim
— kan men zich niet voorstellen wat er binnen aan architectonische heerlijkheid
verborgen zit. De orthodoxe functionalisten kunnen gerust zijn: de verschijning
buiten is niets anders dan de omhulling van de binnenruimte. En toch geeft
deze architectuur zich naar buiten slechts ten dele prijs. Haar schoonste geheim
is haar inwendigheid, waarvan de kern ligt in de raadzaal.
Het contrast tussen verschijning naar buiten en het leven naar binnen is nog
scherper in het kantoorgebouw Rautatalo te Helsinki. Oppervlakkig gezien zijn
beide gebouwen niet onder één noemer te brengen. De eenheid ligt dieper dan
in het gebruik van een zelfde vormschema of gelijke materialen. Het respect
voor de situatie, dat Aalto in Saynátsalo tot een gesloten baksteenensemble had
geïnspireerd, inspireert hem nu tot een gordijngevel, een van de meest modieuze
elementen in onze hedendaagse architectuur. Maar door de krachtige profilering
van het bronzen ribbengeraamte, dat met koper is afgewerkt, krijgt deze gordijngevel een sterke consistentie. Hij begrenst op een even efficiënte wijze als
een baksteenmuur of als de lamellenschutsels voor de vensters van Sáynatsalo.
In tegenstelling met de meeste gordijngevels, die precies het omgekeerde bewerken van wat ze beogen, vormt hij geen afsluiting. Geleid langs de diepe profielen vloeit de binnenruimte naar buiten en communiceert de buitenruimte met
binnen. Er staat geen scherm tussen beide.
De ruimte die men in de gordijngevel al vermoedt, ontdekt men pas wanneer
men het hellend vlak opgaat naar de grote hal, waar alles omheen is gegroepeerd, een nieuwe uitgave van het verhoogde binnenplein te Sáynatsalo. Anders
echter dan daar is het ruimtegevoel hier van een haast obsederende zuiverheid.
De volmaakte rust, de klassieke ordening, de uitgelezen materialen, de stille
aanwezigheid van een beetje levend groen en een fontein in de zwart-witte
ruimte staan in een opvallend contrast met de bonte, drukke straat in het centrum van Helsinki. De ingetogenheid wordt zelfs niet verstoord door de Artekwinkel die een plaats heeft gekregen in de hal, noch door het café Colombo
waar het warme gouden licht uit Aalto's lampen de hoge eenvoud van deze
architectuur nog beklemtoont.
Ongeveer uit dezelfde tijd dateert het centrale gebouw van het Pensioeneninstituut, eveneens te Helsinki. Met zijn 350 lokalen is het een van Aalto's
omvangrijkste gebouwen; met zijn representatief karakter en zijn luxueuze
uitvoering een van de uitzonderlijkste; met zijn ruime budget- en experimenteermogelijkheden een van de interessantste; alles samen, naar ons gevoelen een
van zijn beste werken. Niet alle kenmerken van zijn architectuur vinden we hier
terug: de curven en schuine lijnen ontbreken. Aalto is echter aanwezig in het
ritme van de volumen, gegroepeerd rond de opnieuw hoger gelegen binnentuin.
Het gebouw groeit in alle richtingen uit, niet vanuit één bepaald centrum, maar
vanuit om het even welk uitgangspunt. Weer is ieder detail ontworpen in
functie van de ruimte. Misschien is hij hier, zoals in de villa Mairea, iets te ver
willen gaan in de specificatie en heeft hij zijn experimenteerlust te vrije teugel
gelaten. Maar dit slaat dan alleen op details als meubelen en lampen, die bijna
voor elk vertrek verschillend zijn.
De monumentaliteit, die in Aalto's naoorlogse werken een constante bestre-
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ving blijkt te zijn, wordt in dit gebouw sterk geaffirmeerd. De mens wordt er
echter niet door verdrukt; ze blijft een factor in de humanisering van de architectuur, bewustwording van de menselijke waardigheid: „Vorm en monumentaliteit uit de architectuur te willen bannen, verklaarde Aalto in een te Wenen
gehouden toespraak, is ongeveer hetzelfde als wilde men de gedachte aan de
hemel wegnemen uit de grote religies. Ook als wij beseffen dat de arme, kleine
mens, wat wij ook proberen, bijna niet te redden is, de hoofdtaak van de
architect blijft toch, het tijdperk van de machine te humaniseren. Dat kan alleen
door de vorm gebeuren. Vorm is een mysterie, waarvan we niet weten wat het
is, maar het geeft de mens op een of andere wijze een gevoel van welbehagen,
anders dan een sociaal saneringswerk bijvoorbeeld". Dit is direct op het pensioeneninstituut toepasselijk. Zowel de hoge noordgevel als de in terrassen afdalende zuidgevel zijn niet naar buiten, maar naar binnen gekeerd. Het is de
zinvolle ruimte binnenin, die hun vorm dicteerde en ze als een grandioos spel
in een rigiede wijk in het centrum van Helsinki neerzette. Zoals te Syndtsalo
speelt de hele omgeving hier mee. Beide gebouwen, die wel het tegendeel van
elkaar lijken te zijn, zijn ingegeven door één en dezelfde architectuuropvatting.
Het Kulttuuritalo, het cultuurcentrum dat Aalto in dezelfde jaren van 1955
tot 1958 voor het communistische vakverbond eveneens te Helsinki gebouwd
heeft, bezit meer troeven om te verbluffen dan het Pensioeneninstituut. De
feestzaal is een meesterwerk met haar hoge gesloten muren van een speciaal
ontworpen baksteentype; het schelpachtig interieur, waarin plafond en vloer
naar elkaar toeneigen en op een welhaast spectaculaire, maar toch volkomen
natuurlijke wijze Aalto's idee van de ruimte verwerkelijken; de technisch volmaakte organisatie. Maar het gesloten zaalvolume heeft zo'n overwicht op de
bijgebouwen die er rond een kleine binnenkoer omheen staan, dat deze er erg
schraal uit komen. Bekijkt men alleen de doorsnede, dan schijnt de verhouding
van beide volumes zeer uitgewogen. De werkelijkheid beantwoordt echter niet
aan de tekening.
Tussen de vele andere werken en ontwerpen uit dezelfde periode — een
schitterend project voor een sporthal te Wenen; een ontwerp voor een kerkhofkapel te Lyngby in Denemarken, appartementsgebouwen te Berlijn en te Bremen; een pedagogische hogeschool te Jyváskyla met een prachtige inkomsthal;
een zomerhuis te Muuratsalo; een technische hogeschool te Otaniemi; een
museum te Aalborg in Zweden; een civic centre te Seinij oki; de villa Carré te
Bazoches-sur-Guyonne; het cultuurcentrum van Wolfsburg; een opera te Essen
— kiezen we om onze voorstelling van Aalto samen te vatten de kerk van
Vuoksenniska.
Men kan deze kerk een synthese van Aalto's oeuvre noemen. Ieder van zijn
werken is dat, maar dit dan toch op een bijzondere wijze. Het resumeert in
zekere zin Aalto's hele evolutie, die gaat van de nonchalance waarmee hij zich
in het begin van een voorgevonden vormentaal bedient, tot de zeer bewuste
vormelijke expressie van de laatste werken. Naar buiten doet deze kerk afstand
van elke monumentaliteit. Ook van het materialenspel; ze keert terug naar de
witte bepleistering. De monumentaliteit en de vormelijke aandacht zijn naar
binnen verlegd. Daar was een duidelijke reden voor. In het dichte sparrenbos
waarin de kerk oorspronkelijk zou staan was een monumentale verschijning
niet op haar plaats. Aalto wilde het gebouw onopvallend in het landschap
opnemen. Alleen de toren, die hij als een sculptuur opvatte, kreeg een meer
11
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monumentale allure. Een zware storm heeft het sparrenbos echter verwoest,
zodat de buitenzij de van de kerk voorlopig een van haar compositorische elementen verloor. Ietwat oneerbiedig kan men het exterieur vergelijken met een
binnenstebuiten gekeerde jas. Meer aandacht besteedde Aalto er niet aan.
Toch verbergt het exterieur het inwendige niet. Het gebouw bestaat niet
meer uit muren met 'n dak erop. Wand en dak zijn op merkwaardige wijze dooreengewerkt tot een organische eenheid. De vensteropeningen bevinden zich daar
waar ze horen, in dak of wand volgens het inwendige organisme. Dit laatste
ontwikkelt zich in alle richtingen in een drievoudig ritme, dat aan het monumentale witte interieur een menselijke, haast vriendelijke schaal geeft. Het
drievoudige ritme is weer ingegeven door een nuchtere functionele overweging.
De grote kerkruimte, die tot duizend personen kan bevatten, wordt in drie
afzonderlijke, ook akoestisch zelfstandige, ruimten onderverdeeld: een kleine
kerk van 250 personen rond het hoofdaltaar, en twee lokalen voor verschillende
paraliturgische doeleinden. Deze lokalen worden afgesloten door elektrisch
bewogen schuifwanden, die meebuigen met de beweging van de ruimte. Aalto
toont hier hoe hij van het geheel, de menselijke volheid van zijn architectuur,
naar de details toe denkt. Men ervaart deze kerkruimte eerst als een geheel;
haar uiterst ingewikkelde differentiatie en honderden verrassende details ontdekt men slechts vanuit haar eenheid. Zij is niet uit details samengesteld, maar
groeit uit tot in de details. En dat is Aalto's handtekening.
Het is een riskante onderneming, Aalto in woorden te willen vatten, hem die
juist aan de overkant staat van de woorden en wiens betekenis ligt in zijn
direct, intuïtief, spontaan contact met de werkelijkheid van de mens van vandaag. In de hedendaagse architectuur betekent het wat, dat een architect vrij
staat tegenover het woord en zich niet aan programmatische banden laat leggen.
Aalto's rol beperkt zich niet tot de aflossing van de internationale stijl uit de
dertiger jaren. Temidden van manifesten en tegenmanifesten staat hij als een
persoonlijkheid die zich in elk concreet werk ten volle engageert en elke bouwkunstige situatie als volledig nieuw beschouwt. Daar is moed, aandacht, genegenheid, tijd, geduld en ook wat creatieve aanleg voor nodig. Een gebouw is
een beetje als een kind. Het kan slechts gedijen in een menselijk klimaat.

THEATERKRONIEK

C. TINDEMANS

Requiem voor
Sean O'Casey

18 september 1964 heeft de Ierse toneelauteur Sean O'Casey voor goed
O
de stilte en de rust gevonden die hem sedert 30 maart 1880 zonder onderbreking ontzegd waren gebleven. Professionele kalmte kende hij weliswaar reeds
P

sedert 1928, toen na het afwijzen van The Silver Tassie de breuk met het Abbey
Theatre voltooid werd en hij zich definitief in Engeland vestigde. De bijval van
zijn debuutjaren in Ierland heeft hij daarna nooit meer teruggevonden. Het
waarom van deze negatieve houding van publiek en kritiek kunnen we aflezen
uit de dramahandboeken, waarin hij doorgaans al te bondig vermeld wordt.
Men schuift hem opzij als een sociale woelgeest. Zijn figuren zouden het
karakter van echt tragische personen missen: de politieke substantie overheerst
alles, zodat de mensen nooit méér dan incidentele offers zijn. Men neemt hem
zijn vrijmoedig-politieke opinie kwalijk en raadt hem in wereldbeschouwelijke
dingen meer discretie aan. Toch proclameert de jonge generatie van Britse
toneelschrijvers hem tot een erflater. A. Wesker, S. Delaney, B. Behan, J.
Arden, W. Hall bekennen, zowel wat taal als wat motieven betreft, bij hem in
de schuld te staan. Tegelijk stelt sinds enkele jaren de monografische en analytische bedrijvigheid van enkele Amerikanen (J. Koslow, R. G. Hogan, D. Krause) en onlangs nog van een jongeman uit India (S. Cowasjee) ons in staat
met iets meer informatie de diverse etappes in zijn evolutie te interpreteren.
Er is tegenover O'Casey ontzettend veel goed te maken.
In een bewuster graad dan de andere Ierse toneelauteurs (Farquhar, Congreve, Goldsmith, Boucicault, Wilde, Shaw, Synge, tot Johnston en Behan toe)
is O'Casey een subjectief auteur geweest. Zijn werk blijft volkomen onverstaanbaar zonder begrip voor zijn nationaliteit, zijn persoon en het milieu uit de
eerste helft van zijn leven. Zelf geen proletariër, heeft hij de taal en de boodschap van de armsten in zijn geboortestad tot de zijne gemaakt. Zijn vader was
een veelbelezen protestant, en ook dit uitzonderingsstatuut in een homogeen
katholiek Ierland verklaart vele incidenten. Het gezin O'Casey heeft het nooit
breed gehad, maar de echte armoede kwam pas na de dood van de vader in
1886, toen het onder dak moest in de beruchte slums van Dublin. Daar was een
derde der stadsbevolking geconcentreerd, driekwart der gezinnen woonden in
één vertrek, er heerste een ontzettend hoog sterftecijfer. Acht broers en zusters
van Sean stierven op minderjarige leeftijd. Hijzelf leed jarenlang aan een zware
oogziekte die hem uit de school weghield. Toen hij veertien was, leerde hij
zichzelf thuis lezen en schrijven, maar dan ook met een gretigheid die hem zelfs
tot een diefstal in een boekwinkel dreef. Voor de schouwburg was er geen geld.
Hij kwam aan de kost als straatveger, dokwerker en bouwvakarbeider.
In 1909 richtte Jim Larkins de Irish Transport and General Workers Union
op. O'Casey zag er een model in van pragmatische lotsverbetering voor de
arbeiders, en tijdens de staking van 1913, die acht lange maanden duurde, liet
hij zich door Larkins zelf benoemen tot secretaris van de arbeiders-militie, de
Irish Citizen Arm y. Al spoedig werd deze syndicale brigade uitgehold door de
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nationalistische militanten, de Irish Volunteers, en Sean, die ondertussen een
overtuigd socialist was geworden, nam ontslag. Door eigen studie werd hij een
voorbeeldige profeet van de Gaelic League, die de renaissance van de oude Ierse
cultuur propageerde, maar ook daar stoorde hem vrij vlug de 'burgerlijke gezindheid' en hij keerde terug naar de arbeidersbeweging. Zijn vaandel w as „the
plough and the stars", het embleem van de Irish Citizen Army, en het werd
voor hem een symbool van vrijheid en waarheid, twee beginselen die elke
verdere beslissing in zijn leven beheersen. Niet echter de arbeiderskruistocht van
Jim Larkins triomfeerde, wel de nationalistische beweging die de Vrijstaat
afdwong. Het was voor O'Casey de mislukking van een levensdoel en deze
mislukking verklaart voor een groot deel de tragische situatie waarin hij zich op
de beslissende ogenblikken van zijn leven gevoeld heeft tegenover zijn geboorteland. Alleen al daaruit kan de fundamentele confuusheid worden begrepen die
in zijn persoon en over hem heen in zijn werk wordt aangetroffen, telkens als
het over Ierland gaat
Na de dood van zijn moeder in 1918, zet hij zich in het hoofd — hij is dus
nu 38 jaar oud — te gaan schrijven voor het Abbey Theatre te Dublin, waarover
de (latere Nobelprijswinnaar) W. B. Yeats (reeds beroemd door zijn ontdekking van J. M. Synge) en Lady Gregory heersen. Vier of vijf maal worden zijn
eenaktertjes welwillend afgewezen, niet zonder opbeurende raad. Met karakteristieke taaiheid en volharding zet Sean echter door en in 1923 wordt zijn
twee-bedrijven-stuk The Shadow of A Gunman aanvaard. Door het succes
(uitverkochte zalen in een stad zonder cultureel publiek) redt dit drama het
Abbey Theatre van het bankroet. Het volgende stuk, Juno and the Peacock
(1924), oogst een nog ruimer succes en het brengt hem voor het eerst tantièmes
op. Hij is 44 jaar oud en wil voortaan nog alleen van en voor het theater leven.
In 1926 gaat de première van The Plough and the Stars. Het wordt een
schandaal en er breekt een fikse rel los, te vergelijken met het historisch kabaal
rond The Playboy of th e Western World van J. M. Synge in hetzelfde theater.
Dat de politie eraan te pas moet komen om de toeschouwers te bedaren, verontrust O'Casey niet zo heel erg; in de unaniem afwijzende pers echter, al spoedig
bijgesprongen door de acteurs die om hun reputatie bezorgd zijn en de auteur
verloochenen, ziet hij zeer duidelijk andere dan theaterkritische criteria. Hij
beseft dat zijn persoonlijke inzet om waarheid en vrijheid in het verkeerde
milieu is gebeurd, trekt de conclusie en verlaat Ierland, „this lovely land that
always sent / her writers and artists to banishment", zoals de helderziende James
Joyce vroeger reeds had gedicht.
De reden waarom Ierland O'Casey's stuk niet aanvaardde, is vrij gecompliceerd. Net zoals het Synge's plattelandsnaturalisme niet accepteerde, aanvaardde
het Ierse publiek O'Casey's stadsnaturalisme niet, dat de teerbeminde landgenoten enkel in de slums situeerde, dat niets camoufleerde van de sociale ellende
en de morele verdorvenheid, dat figuren introduceerde die helemaal geen helden
waren zoals de sagen die bezongen, dat klein-individuele lotgevallen veel belangrijker achtte dan de grote revolutie van Pasen 1916, en dat in beste Shakespearestijl tragiek en komiek ongenuanceerd door elkaar haalde. O'Casey's
instinctieve distanciëring wijst principieel elke strijd onder broeders af, weigert
de burgeroorlog als nuttig of wenselijk te behandelen, heeft geen belangstelling
voor de nationalistische motieven van de vrijheidsstrijd. Zijn Ierse landgenoten
sloten liever de ogen voor zijn brutale taferelen van menselijke naijver en waren
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woedend omdat hun bloeiende mannen als blinde dromers werden voorgesteld,
omdat alleen de vrouwen over gezond verstand beschikten (dit blijft een kenmerk in O'Casey's oeuvre), omdat alleen de slachtoffers werden uitgebeeld.
De mannen waren pronkhanen en toonbankhelden en zagen het leven als één
aangename illusie; ze bleven naïevelingen, narren, geen idolen om zich mee te
identificeren. Deze spot was erger dan welke ideologische onenigheid ook. En
daarom moest O'Casey eruit.
O'Casey ging inderdaad. Eerst toevallig, omdat hij te Londen een bekroning
ging ophalen voor zijn stuk. Hij maakte er kennis met G. B. Shaw en de
schilder Augustus John, met wie hij steeds bevriend zou blijven. En hij werd er
verliefd op Eileen Carey waarmee hij in september 1927 huwde. Van een definitieve breuk met het Abbey Theatre, waarmee hij toch nog geen discussie had
gehad, was toen nog geen sprake. Ook deze steun raakte hij kwijt, toen hij
Yeats zijn The Silver Tassie ter lezing toezond. De reden waarom Yeats dit
pacifistische oorlogsdrama weigerde, is essentieel van principieel-dramaturgische
aard geweest, al is precies dit aspect in de lange bekvechterij van weerszij den op
de achtergrond geraakt. Voor O'Casey was het theater uitsluitend een medium
om over de eigen tijd te oordelen en — evenals Shaw dat deed — heeft hij
zichzelf en zijn kunst een actuele boodschap meegegeven. Ook al bezitten zijn
drama's niet direct een Iers-gelokaliseerde thematiek, steeds sluiten ze volkomen
aan op de directe wereld. Yeats echter sluimerde nog diep in de estheticistische
narcose en indien aan zijn dramatische opvatting ook zoiets als een boodschap
en een opdracht kan worden toegeschreven, dan precies deze: de actuele mens
uit zijn eigen tijd weg te voeren naar mythische verten en monumentale diepten
en hem oog in oog te plaatsen met tijdeloze psychische opgaven en levensvormen. Deze onverzoenbaarheid der standpunten heeft O'Casey erg harde woorden ingegeven en hij weigerde ook maar iets aan zijn tekst te veranderen. De
eigenlijke breuk met het Abbey Theatre kwam, toen de Abbey-zaakvoerders
weigerden O'Casey's stukken te laten opvoeren in Belfast. De aanleiding was
naar alle waarschijnlijkheid door de directie zelf geprovoceerd.
De breuk met Ierland heeft enkele commentatoren tot de mening verleid, dat
het vuur in O'Casey's werk vanaf dat ogenblik gedoofd is. Ze geven dan wel
toe dat er ook in de latere stukken nog wel verspreide geniale fragmenten te
vinden zijn, maar die groeien niet meer samen tot een innerlijke eenheid.
O'Casey's tragiek zou er dan in bestaan hebben, dat hij zich gedwongen zag
zomaar uit het hoofd nieuwe drama's in een vreemd land te ontwerpen, en al
bezat hij daartoe intrinsiek wel voldoende verbeelding, uiteindelijk miste hij
toch de nodige intelligentie. Ergens zijn deze kathederoordelen wel waar.
O'Casey heeft ook zelf beseft dat hij door de ballingschap armer was geworden,
dat zijn zelfopgelegde vervreemding inging tegen behoefte en liefde. Maar door
aan de provinciale sfeer van Dublin te ontsnappen, heeft hij anderzijds o pzeggelijk veel veroverd dat hem, althans in diezelfde mate, zou zijn onthouden
gebleven, indien er geen crisis was uitgebroken. Hoewel The Silver Tassie nog
in Dublin werd geconcipieerd, toch merken we in dit drama reeds de verruiming
van horizon, stijl en zelfzekerheid; de achtergrond blijft weliswaar de proletarische kring (niet voor niets zette O'Casey ook later altijd ostentatief een pet op
zijn wilde haren), maar de nadruk valt niet meer eenzijdig en geobsedeerd op
het slumsaspect. De Ierse nationale passies worden reeds stilzwijgend genegeerd
en de oorlog, het motief dat totdantoe slechts op de achtergrond bleef, is nu
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duidelijk het enige waar het om gaat. Stilistisch is er bovendien de merkwaardige afwisseling van naturalistische directheid en symbolische interpretatie. Het
staat boven twijfel dat O'Casey zich niet alleen bewust is geworden dat er zoiets
als een vormgevingsprobleem bestaat, maar hij experimenteert er ook mee.
De sterk-expressionistische aard van het volgende stuk, Within the Gates
(1933), is dan ook helemaal geen verrassing; dit leidt ons tevens tot de vaststelling, dat men wat al te lichtvaardig gesproken heeft van beïnvloeding door
Ernst Toilers Hinkemann, al bieden de thema's inderdaad wel overeenkomst.
Het verhaal van het onthaal van O'Casey's later werk is een variatie op twee
verwijten: zijn communisme en zijn antiklerikalisme. Voor beide bezwaren is in
zijn oeuvre inderdaad voldoende stof aanwezig. Zowel in Purple Dust (1940),
The Star Turns Red (1940) en Oak Leaves and Lavender (1946), tot Cocka-doodle Dandy (1949), The Bishop's Bonfire
ire (1955) en The Drums of
Father Ned (1960), komen deze motieven constant terug, en O'Casey schuwt
geen zwart-wit-behandeling om zijn inzichten zo stevig mogelijk over het voetlicht te krijgen. Wie O'Casey nader wenst te bepalen, kan er niet omheen, na te
gaan waar deze aggressiviteit vandaan komt, hoe ze in zijn hele levensvisie past
en waarin ze misschien afwijkt van de voorstelling die zijn talrijke tegenstanders
ervan hebben meegedeeld.
In 1 nish f allen Fare Thee Well (het vierde deel van zijn zes-delige in zeer
objectieve vorm gestelde autobiografie), beweert O'Casey dat hij reeds communist was vóór hij zijn dramatische loopbaan begon. Toch is er bij een ernstige
analyse in zijn eerste stukken niets terug te vinden dat deze verklaring bevestigt,
tenzij het niet onmiddellijk relevante feit dat hij zich in de eerste plaats om de
arbeiderslagen van Dublin bekommert. Een echt partijdige toon vinden we pas
in The Star Turns Red (1940), maar een oppervlakkige lezer kan dan altijd nog
denken dat O'Casey's intuïtieve voorkeur zich onder de druk der oorlogsdreiging nu ook op het Sovjetkamp had gericht. Daarom is de verklaring die
O'Casey zelf (zij het pas in maart 1959) aflegde aan S. Cowasjee, zeer betekenisvol. Als de jonge onderzoeker hem vraagt naar de herkomst en de aard van
zijn politieke keuze, antwoordt hij tegelijk vaag en helder: „Communists have
glorified themselves more ef f ectively in the world than in fiction or plays.
Outlook is always changing. I never lost my Communism, it merely changed by
growing deeper and more certain in me — that was the one and only change".
Zijn mening dat het communisme in de materiële wereld efficiënter werkt dan
in de literaire, lijkt een bekentenis te zijn dat zijn 'rode' stukken niet tegen de
vroegere opkunnen. Het tweede deel van zijn verklaring is m.i. belangrijker:
vanaf het begin voelde en dacht hij communistisch, maar hij miste de oprechte
overtuiging dat zijn geloof de werkelijk enige oplossing was voor de kwalen in
de wereld. Bovendien verspilde hij tijd en energie door te demonstreren over
Ierse toestanden, zonder zich ook echt in te spannen om er oplossingen voor te
formuleren. Na Within the Gates echter probeert hij de raadsels te ontdoen van
hun vraagtekens en wat hij dan als werkzaam medium vooropstelt, is precies het
communisme.
Je kunt in O'Casey inderdaad een communist terugvinden, zij het dan een
zonder propagandistische aspiraties. Hij kijkt niet uitsluitend naar de Sovjetpraktijk voor geestelijke leiding en hij maakt het communisme los van het
marxisme: „Communism isn't an invention of Marx; it is a social growth,
developing through the ages", zegt hij in Rose and Crown, het vijfde deel van
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zijn autobiografie. Dit is een rechtstreekse verwijzing naar zijn eigen levensvorm. O'Casey kan zich niet verenigen (en hier komen zowel zijn protestants
jeugdgeloof als zijn antiklerikalisme naar voren) met de marxistische verfoeiing
van de godsdienst als opium voor het volk; God is voor hem even noodzakelijk
als voor G. Greene of T. S. Eliot. Stephen Spender, die zelf enige ervaring bezit
in dit domein, noemt hem „a Christian Socialist" en nog anderen spreken van
hem als van „a romantic Communist", die verlangt naar een wereldbroederschap
van mensen, verenigd in zang en dans, (Ierse) humor en gezonde sexualiteit,
met .een centrale plaats voor het geloof in God. Het lijkt waarschijnlijk dat
O'Casey deze formulering van zijn inzichten met kracht zou tegengesproken
hebben, want zijn geloof dat zijn eigengereide communistische vormen volkomen in overeenkomst waren met de partijlijn, is zeer oprecht geweest. Naar
mijn gevoel liggen zijn persoonlijke afwijkingen ook minder gefundeerd in zijn
onbegrip van het communistische marxisme dan in zijn karakterologische ongeschiktheid om zijn verworven credo in al zijn onverbiddelijke striktheid te aanvaarden. Door zijn drama's bewijst hij dat hij een volkomen eigen interpretatie
heeft van het communisme, met tegelijk christelijke en heidense factoren.
In de kern is O'Casey's communisme niets meer dan een diepe bezorgdheid
voor de armsten onder ons. Deze essentieel christelijke kijk is vercommuniseerd
omdat hij in zijn jeugdervaring de christenheid hand in hand heeft zien gaan
met onrecht en verdrukking en later meende te zien dat het communisme, dat
het zonder God stellen kan, op weg is om Gods plannen met de wereld te
realiseren. Zoals zovele Britse — en natuurlijk niet alleen Britse — intellectuelen tussen de twee wereldoorlogen, zag hij in het communisme het pragmatische evangelie der verlossing, de enige politieke religie die vrijheid belooft van
tekort en honger, en dit hier en nu. Of het communisme in staat is deze visioenen inderdaad te verwezenlijken, is in dit verband bijkomstig; buiten twijfel
echter staat, dat O'Casey's vertrouwen in dit geloof diep oprecht is geweest.
Het pijnlijke resultaat van deze affiliatie is geweest dat O'Casey moeilijk te
aanvaarden bleek zowel voor tegen- als voor medestanders. De communisten
bleven terughoudend, omdat ze de opname van een God, die ze al meenden
uitgeschakeld te hebben, niet duldden; de christenen rangschikten hem zonder
uitstel onder de gevaarlijke communisten en namen het hem extra kwalijk dat
hij bovendien hun eigen Christus nog usurpeerde ook. Zowel de enen als de
anderen hadden het m.i. verkeerd: O'Casey's communisme was Christus' koninkrijk-op-aarde. De ster van Bethlehem was rood gekleurd, de (valse) God van
de bestaande Kerken werd door hem vervangen door de (ware) God van het
vrije volk.
In deze problematiek ligt ook reeds zijn conflict met de gevestigde katholieke
kerk in Ierland besloten. Hij heeft ondervonden dat men in Dublin best
begreep wat hij bedoelde; de vertoning van Within the Gates, die in 1935 dan
toch in het Abbey Theatre door kon gaan, werd een ware executie. De laatste
schermutseling greep plaats in 1958, toen zijn voorlaatste stuk, The Drums of
Father Ned, samen met een bewerking van Joyce's Ulysses (Bloom f ield) en drie
mime-stukken van nog een andere Ierse emigrant, Samuel Beckett, gespeeld zou
worden in het Dublin International Festival; de bisschop kwam tussenbeide en
oefende censuur uit, zodat Sean wel niet anders kon dan zich boos terugtrekken
en Dublin het opvoeringsrecht ontzeggen.
Nochtans heeft Within the Gates vele religieuze aanrakingspunten en is de
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compositie opgezet volgens de rituele indeling van het brevier, met talrijke
orthodoxe bijbelcitaten en een scenische kleurenopgave volgens de liturgische
traditie. Maar Dublin struikelde over O'Casey's volkomen onbegrip voor het
priesterlijk celibaat en zijn verdediging van de sexuele liefde, waarin hij een
sensitief instrument zag van de liefde tot God, een opvatting waaraan hij ook in
The Bishop's Bon f ire trouw bleef: „A man in a woman's arms may indeed be
close to God", pertinent niet slechts als een stoute boutade bedoeld. Van het
standpunt van de Ierse clerus is O'Casey's houding tegenover de kerkelijke
organisatie inderdaad vernederend en zonder nuancering; maar gezien in het
hele kader van zijn opvattingen valt veel van de te lokale agressiviteit weg. Zijn
vrijbuitersleven heeft hem een ware schrik ingeboezemd voor de macht van de
kerk in de Ierse staatszaken en in het privé-leven van de doorsnee-gelovige. Hij
wantrouwt de suprematie van de clerus over de kudde en keurt die af en hij
houdt de geestelijkheid onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor de armoede en
ellende in zijn land. Maar ook zijn meest blinde tegenstander had moeten inzien,
dat O'Casey, al ridiculiseert hij de clerus op een pijnlijk-efficiënte manier,
zelden de religieuze geboden aantast. We moeten het zo zien dat Ierland als een
reusachtig complex van mensen-zoals-hijzelf hem ontzettend boeit en als hij hen
gezond en vrij wil maken, gaat dat vanuit zijn optiek nu eenmaal niet zonder de
clerus erbij te betrekken. Zijn aanvallen zijn in de grond goedbedoelde hervormingsvoorstellen. Als hij geen enkel gebaar van inzicht in zijn bedoelingen
gewaarwordt, verhardt zijn satirisch procédé tot de farce der kerkelijke praktijken in Cock-a-doodle Dandy en de slagen-onder-de-gordel in The Bishop's
Bon f ire.
Het is belangrijk dat O'Casey het opvoeringsrecht van zijn laatste stukken,
die objectief gesproken de meest antiklerikale zijn, toewees aan zijn grote vertrouweling, de katholieke Ierse acteur met wereldreputatie, Cyril Cusack. Deze
nam het op zich, de Ierse kerk waardering bij te brengen voor zijn landgenoot
en legde telkens de teksten vooraf aan de geestelijkheid voor. De bezwaren
werden daarmee niet opgeheven maar ze werden nu minder vooringenomen
geformuleerd. Ze kwamen er nu op neer dat in O'Casey's visie de positieve zijde
van de Kerk afwezig bleef. Cusack stelde daartegenover een serie argumenten
welke ieder christen die het theater een plaats in de wereld geeft, ter harte kan
nemen. Hij noteerde dat zowel O'Casey als hijzelf diep bezorgd waren over de
geloofsafval onder de Ierse emigranten, vooral onder de jeugd, en dat ze er
beiden van overtuigd waren dat dit verschijnsel niet alleen aan economische
oorzaken te wijten was. O'Casey legt de verantwoordelijkheid hiervoor eenzijdig
bij de Kerk. En daarom, zegt Cusack, is het de plicht van Ierland, O'Casey's
stukken, die om deze problemen cirkelen, zelf te brengen; anders bestaat er,
gezien de internationale constellatie van het theater, veel kans dat 'onze' problemen in boze handen terecht komen en met averechtse bedoelingen worden
geënsceneerd; nemen wij daarentegen zelf onze verantwoordelijkheid op, „it
might be considered and passed through the sieve of Catholic — universal not
parochial — thought". De recente tijden hebben ons in dit verband met Der
Stellvertreter een identiek lesje geleerd. Cusack heeft doorgezet, ook al kreeg hij
geen goedkeuring van het episcopaat. Hij houdt nu vol dat de opvoering van
The Bishop's Bon f ir'e een liberalisering in het Ierse katholieke denken heeft
meegebracht.
De discussie omtrent en met Sean O'Casey is op het vasteland nauwelijks
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begonnen. Zijn Abbey-stukken zijn destijds wel allemaal vlijtig door het jaarlijkse repertorium gedraaid, al haalde men ook toen al de esthetische neusjes op
voor zijn naturalistische techniek, omdat men geen oog had voor de zeer eigen
wijze waarop hij te werk ging. De Oosteuropese theaters spelen thans aandachtig
zijn als ultrarood bekende stukken, Red Roses for Me en The Star Turns Red,
al ziet men zich gedwongen enkele partijgetrouwe retouches aan te brengen.
In Groot-Brittanië nam de belangstelling toe door het O'Casey Festival dat het
Londense Mermaid Theatre in 1962 inrichtte en dat met The Plough and the
Stars, Purple Dust en Red Roses for Me een geslaagde doorsnee van de echte
O'Casey presenteerde. Nu Sean O'Casey zelf integraal tot de geschiedenis
behoort, kunnen we slechts de hoop en het verlangen uitdrukken dat deze
belangstelling verder blijft toenemen.
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toneelrecensent moet een optimist zijn. Hij herinnert zich immers bij
E EN
het begin van een nieuw seizoen, dat er bij velen een bepaalde veront-

rusting bestaat over het toneelwezen in Nederland. Hij kent de moeilijkheden
die worden gemaakt: te veel gezelschappen, en deze nog zonder eigen karakter,
en te weinig goede stukken; het doubleer-systeem, waardoor eenzelfde gezelschap twee verschillende stukken moet kunnen spelen op één avond, en dat
ten gevolge daarvan de leiders niet kunnen kiezen voor de rolbezetting uit alle
leden van hun gezelschap, dat zij een goed ontvangen stuk van het repertoire
moeten afvoeren, omdat de spelers daarin gecombineerd moeten worden met die
uit een stuk dat minder goed loopt, voor een nieuwe doublure-serie; het zo
langzamerhand doodgeprate probleem van de toneelspreiding, waardoor de
toneelspelers klagen over te lange reizen en de uitkoopverenigingen in de ver
van de randstad Holland gelegen provincies over te hoge uitkoopsommen, terwijl zij ook nog gedwongen zijn data van voorstellingen vast te leggen zonder
dat ook nog maar iemand weet welk stuk op zulk een avond zal kunnen worden
opgevoerd.
Ondanks dit alles hoopt hij op een goed toneelseizoen. Gewoonlijk beginnen
onze gezelschappen dit met een blijspel. Ensemble maakte dit jaar hierop een
uitzondering. Het speelde een minder bekend en ook niet bijzonder geslaagd
stuk van Pirandello, zeker een van de grondleggers van het moderne toneel.
Al de werken van deze scherpe geest en knappe schrijver, die het vak van
toneelschrijven uitstekend verstaat, zijn variaties op hetzelfde thema. Schijn en
wezen, waan en werkelijkheid stelt hij tegenover elkaar, de werkelijkheid zoals
deze is en zoals men die zich voorstelt. Realiteit is de voorstelling die wij ons
ervan vormen. De waarheid, niet door het verstand maar door het sentiment
bepaald, hangt af van de subjectieve uitleg die ieder daaraan geeft. In Het leven
dat ik je gaf, een innerlijk drama rond een excentrieke moederfiguur, weigert
deze moeder te erkennen, dat haar zoon na jaren teruggekeerd is. Zijn aanwezigheid leeft in haar hart, zijn beeld is voor haar onaangetast. De gehuwde vrouw,
met wie hij een verhouding heeft gehad, verklaart hem tot herinnering. Dit
betekent, dat hij gestorven is. Nu wordt ook in de moeder haar illusie gedood.
De handeling is weinig boeiend, de dialogen zijn dikwijls moeizaam, een aantal
scènes zijn overbodig en sommige figuren alleen cliché's. Het einde is een stuk
volkstoneel. De Duitse regisseuse Angelika Hurwicz wilde blijkbaar in ieder
1 ) Haagse Comedie: Marcel Aymé, Clérambard; Fernando de Royas, Celestina.
Nieuw Rotterdams Toneel: Neil Simon, Op blote voeten in het park. Theater: J. P.
Donleavy, Sprookjes uit New York; Alexander Soechovo-Kobylin, Kretsjinki's huwelijk; Leslie Bricusse en Anthony Newley, Stop the world — I want to get off. Ensemble: Luigi Pirandello, Het leven dat ik je gal. Centrum: Miguel de Casilla (Mies
Bouhuys), Het spaanse riet; John M. Synge, De schaduw in het dal en Jean-Paul
Sartre, De eerbiedige lichtekooi. Studio: Georges Schehadé, Viooltjes.
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geval een naturalistische voorstelling rond een ziektegeval vermijden. Het
gevolg was een statisch toneelbeeld, een soort stilering van de personen en
misschien ook daardoor zulk een fluistertoon, dat bij de première in Tilburg
tot duidelijk ongenoegen van het publiek veel van de tekst verloren ging. Zeer
subtiel speelde Caro van Eijck de moederrol. Goed tegenspel gaf haar Ina van
Faassen als Lucia Maubel. Als geheel echter een weinig bevredigende opvoering.
Waarschijnlijk denkend aan de successen, behaald met Aymé's Maanvogels
en Maxibulen, had de Haagse Comedie het meest bekende stuk van deze schrijver, Clérambard, tot aanloop op het nieuwe seizoen gekozen. Aymé's stukken
moeten het hebben van één inval. Hier is dit idee serieus, de behandeling ervan
echter kluchtig. Deze twee aspecten hinderen elkaar en geven het werk een
halfslachtig karakter. Clérambard is een verarmde graaf en een zonderling met
een tyranniek en sadistisch karakter. Door een vermeende ontmoeting met St.
Franciscus en een schijnwonder bekeert hij tot een dierenvriend en vurig prediker van de armoede zonder tot een gemakkelijk mens te worden en levert aldus
de karikatuur van een heilige. Na een aantal dolle situaties en gebeurtenissen
krijgen wij tot slot een algemene bekering tot de opvattingen van de graaf door
een nieuwe verschijning van de heilige van Assisi, alleen door de pastoor van
het dorp niet gezien. De humor is niet altijd van de fijnste soort, de kluchteffecten zijn soms sterk opgelegd en de satire wordt goedkoop, zodat zij in spot
overgaat. Ook de opvoering van dit boulevardstuk stond niet helemaal op het
niveau dat wij van dit gezelschap gewoon zijn. Onder de goede rollen moet
vooral Myra Ward worden genoemd als Krabbeltje, de prostituee van het dorp,
die Clérambard met zijn zoon wil laten trouwen in plaats van het meisje dat de
arme familie financieel kan redden. Frans van der Lingen bracht echter in de
titelrol niet de vervoering op die het stuk moet dragen. Het succes bij het
publiek scheen niet gering.
Volledige revanche nam het gezelschap met Celestina, een van de meest merkwaardige fenomenen uit de toneelliteratuur, een laat-15de eeuws leesdrama of
roman in dialogen in tenslotte 21 bedrijven van Fernando de Royas, oorspronkelijk de Tragicomedia de Calisto y Melibea genoemd. Spanje is één geworden,
de tijd van expansie begint, als op vele andere gebieden gaat het ook op dat van
het tonel zijn eigen weg. Evenals in vele romans, balladen en lyriek treedt ook
hier een liefdespaar op. Als gewoonlijk is het van hoge afkomst, de minne is
hoofs, de hartstocht echter verzengend en de afloop dodelijk. Maar de auteur
houdt ook zijn tijdgenoten een spiegel voor van zedenbederf in felgekleurde
taferelen en rauwe, wrange dialogen of monologen, die bewijzen dat de dingen
bij hun naam noemen geen ontdekking is van onze tijd. Middelpunt van de
bedenkelijke figuren, waarvan de hartstochten worden aangewakkerd, is Celestina, de koppelaarster. Het tragisch slot trekt de moraal. Celestina is vermoord
door haar handlangers, deze sterven op het schavot, Calisto valt van een muur
en breekt zijn nek, Melibea pleegt uit wanhoop over zijn dood zelfmoord. Haar
vader vervloekt in zijn aanklacht tegen de slechtheid van de wereld de verderfelijkheid van de liefde en de hartstocht, die zich zelf ten gronde richt en
vernietigt, het bestaan en het leven, dat alles belooft maar geen van deze beloften inlost. De tekst werd bewerkt door Dolf Verspoor, voor het toneel door
Joris Diels, onder wiens regie ook een zeer doorwerkte voorstelling tot stand
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kwam met een sterke rolbezetting, aangevoerd door het prachtige en volledig
beheerste spel van Ida Wasserman in de titelrol. Toch blijft het ingekorte stuk
nog rijkelijk lang.
Het vorig seizoen begon Centrum succesvol met een thriller, gevolgd door
een reprise van een stuk van Sartre. Het heeft nu hetzelfde procédé toegepast.
De thriller diende zich aan als van Spaanse oorsprong, maar bleek later door
Mies Bouhuys geschreven te zijn, die op het programma als de vertaalster genoemd werd. Het verbinden van een detectivestuk met een protest tegen het
huidige regime in Spanje bleek geen gelukkig idee te zijn geweest. De twee
elementen hinderden elkaar, zodat een verward stuk ontstaan is, waarin wel
ongeveer iedereen als mogelijke moordenaar of als eigenlijk bedoeld slachtoffer
fungeert. Onder een voortdurend heen en weer lopen van warande huis in en
uit en naar het strand en terug werd driemaal een verrassend en spannend slot
van een bedrijf gevonden, maar het vierde bedrijf wist geen oplossing te brengen. De voorstelling was sfeervol, het spel kundig, maar de kansen daarmee
het stuk te redden te gering.
Twintig jaar geleden was Sartre's De eerbiedige lichtekooi een fel omstreden
stuk en een schokkende toneelervaring. Door de snelle ontwikkeling van het
toneelrepertoire wordt het nu algemeen aanvaard en beoordeeld als een knap
maar glad burgerlijk drama. Het is een sterk stuk, dat boeit en een effectvol
commentaar op de rassenhaat, al blijft het ook wat schematisch. Het staat nog
midden in de actualiteit, al is er een en ander veranderd. De mentaliteit van de
blanken, waaruit de negerhaat ontstaat, is door en door bedorven. De lichtekooi,
geprest om te getuigen tegen de neger, van wie zij weet dat hij onschuldig is,
weerstaat aan de verleiding van omkopen maar bezwijkt voor de mooie praatjes
van de senator. Zij is als een levend mens getekend en niet als een slachtoffer
van Sartre's filosofie. De overige figuren zijn cliché's in dit stuk, dat vooral op
de situatie de nadruk legt. Onder de strakke regie van Guus Hermus is een
sterke voorstelling tot stand gekomen, overtuigend gebracht, met grote vaart
gespeeld, ofschoon rustiger dan vroeger, en met de nadruk op de menselijke
aspecten. Temidden van een goede bezetting was bijzonder verrassend het
optreden van Els van Rooden in de titelrol. Hier werd een heel bijzonder talent
ontdekt.
Vooraf werd een aantrekkelijke eenacter van Synge gespeeld, poëtisch toneel
in een geheel andere sfeer dan Sartre. In de taal van eenvoudige boeren en
zwervers, Ierse praters en fantasten ontstaat een beklemmend stuk vol grimmige
humor. Het werd goed getypeerd gespeeld.
Theater, niet ons sterkste gezelschap, blijkt te kunnen tripleren. Sprookjes uit
New York van Donleavy wil in vier van elkaar vrijwel losstaande taferelen
enige vreemde, soms tevens nare aspecten geven van het Amerikaanse leven,
gezien door de ogen van een Amerikaan die na een lang verblijf in Europa naar
zijn land is teruggekeerd. Deze eigenaardigheden vallen hem nu op, maar hij
ziet zijn landgenoten als mensen die helemaal zo kwaad niet zijn als het soms
lijkt. Vandaar dat de satire mild is, maar ook over het algemeen weinig geslaagd
en nogal opzettelijk aandoet. De vrouw van Cornelius Christiaan is onderweg
gestorven en dus brengt het eerste tafereel een Amerikaanse begrafenisonderneming. Het tweede en beste toont de verafgoding van het succes in het grote
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zakenleven. Met grove tekst, verschaalde grapjes en opgelegd ordinaire effecten
geeft het derde het optreden van een boksclub. Het vierde tenslotte behandelt
nogal op blauwe manier de macht van het status-symbool. Het geheel vond ik
weinig interessant. De voorstelling was goed verzorgd, maar waarschijnlijk
kluchtiger dan de bedoeling van de schrijver was. Hans Croiset stond voor een
hoofdrol die nog niet eens een rol is. Bernard Droog en Hans Tiemeijer speelden vijf en zes verschillende rollen en deden dit natuurlijk goed.
Regisseur Ferd. Sterneberg is enthousiast over het ontdekken van Kretsjinki's
huwelijk, stuk van een in ons land onbekende Rus. Het is niet gemakkelijk, dit
enthousiasme te delen. De intrige is erg mager en eerst laat — te laat — wordt
de zaak interessant. Kretsjinki is een aan lager wal geraakt edelman. Hij moet
dus aan geld komen. Een rijk huwelijk schijnt de aangewezen weg. Als dit
schijnt te zullen gelukken, komen de moeilijkheden, waarin een juweel en een
kopie daarvan een grote rol spelen. De oplichter weet te ontkomen, de familie
van de bruid wordt gearresteerd. Enige dialogen zijn levendig geschreven, sommige rollen hebben nauwelijks tekst, er zijn een paar aardige typeringen, het
geheel blijft echter oppervlakkig en burgerlijk. De door Leontien van Beurden
prachtig aangeklede voorstelling verliep vlot, zoals ook Piet Kamerman de
hoofdrol vlot speelde. Verder hadden Wim Kouwenhoven en in een kleinere
rol Jan Gorissen veel succes bij het publiek, dat dit stuk zonder pretentie welwillend ontving.
Met enige ophef was Stop the World aangekondigd als een muzikale satire,
een nieuw soort musical. De satire blijft steken in de paging, het muzikale
dikwijls ook. Verhaal en tekst zijn mager en duidelijker op het programma dan
in het spel. Veel heeft de muziek niet te vertellen, al zijn er enige aardige liedjes, die dan echter ook ruim lang zijn. Verschillende effecten worden voortdurend herhaald en daardoor vervelend. Het koor sprong en danste goed geoefend, maar wat het betekende bleef onduidelijk. Bleef dus vooral over de
pretentie van dit stuk, dat spelen wil 'in het circus van de wereld' en leven en
carrière geeft van Littlechap, kantinebediende, rijk fabrieksdirecteur, lid van het
parlement en edelman. Verder besteedt hij zijn tijd aan een aantal minaressen
van verschillende nationaliteit. Waarom deze egoïstische opportunist telkens de
wereld af wil, is mij niet duidelijk geworden. Aan de opvoering was veel zorg
besteed, wat niet verhinderde dat vele costuums afgrijselijk lelijk waren. Hans
Pauwels is nog niet speler, zanger, clown en accrobaat genoeg om een hoofdrol
te spelen. Ditzelfde geldt in mindere mate voor Margriet de Groot. Het meest
te waarderen was het werk van Cor Lemaire en zijn combo. Het premièrepubliek was uitgelaten en enthousiast.
Gewoonlijk leren wij Schehadé uit zijn stukken kennen als een quasi-filosoof,
die holle diepzinnigheden verkondigt en meer fantast dan dichter blijkt. In
Viooltjes is hij onherkenbaar geworden. Er is blijkbaar met zijn tekst zeer vrij
omgesprongen en dit heeft het stuk alleen maar goed gedaan. Als er iets symbolisch bedoeld is, behoeft niemand zich daar iets van aan te trekken. Het werk
heeft nu iets van een musical, geeft wat cabaret en behoeft niet ernstig te worden genomen. Het is een parodie op het moderne toeel en solt met de atoombom.
De opvoering stond op hoog peil, de muziek was vlot en de spelers waren goed.
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Peter Oosthoek als regisseur en Wim Vesseur als ontwerper van decor en costuums gaven blijk van grote fantasie. Zo werd dit bezoek van een duistere
atoomgeleerde, die ontdekt heeft dat viooltjes heel wat gevaarlijker zijn dan
uranium, aan een merkwaardig pension waar hij alles in de war stuurt, tot een
avond allergenoegelijkst toneel.
Niet iets bijzonders, maar erg aardig is Op blote voeten in het park. Het gaat
over de belevenissen van een pas getrouwd paar, dat een kamer heeft gehuurd
op een bovenste verdieping zonder lift, maar met lekken, en loopt uit op de
eerste echtelijke ruzie en verzoening. De spanning is niet groot, maar de verwikkelingen zijn amusant en de echte blijspeltoon werd getroffen door alle
medewerkers, waarvan Annet Nieuwenhuyzen en Eric Schneider als het echtpaar mogen worden genoemd.
Op de tien stukken een grote voorstelling, een geslaagde reprise en twee werkelijk aardige blijspelen lijkt geen slecht resultaat. Van de overige stukken
vonden enkele veel bijval bij de toeschouwers. Of dit ook een winst is ?
Misschien is de crisis van het toneel er niet alleen een van het stuk, maar ook
van het publiek.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

nu toe is er van de politieke samenwerking in Europa nog erg weinig
T OTterecht
gekomen. Onderhandelingen tussen de zes EEG-landen in begin

1962 gevoerd om te komen tot de oprichting van een Europese Politieke Unie
mislukten o.a. omdat de Franse president weigerde de mogelijkheid open te
laten, dat t.z.t. deze unie zou uitgroeien tot een supra-nationaal samengaan,
terwijl men zich bovendien afvroeg of het wel zin had deze besprekingen te
voeren op een ogenblik dat Engeland blijk begon te geven van de wens om tot
samenwerking met de Zes te komen. Vooral België en Nederland waren de
mening toegedaan, dat men van het begin af Engeland in de besprekingen moest
betrekken ook al maakte het nog geen deel uit van de EEG, een standpunt
waarvoor Frankrijk niets voelde. Onderhandelingen over de toetreding van
Engeland tot de EEG werden in de loop van 1962 gevoerd en maakten zeer
moeizaam enige vorderingen, totdat op 9 januari 1963 de Gaulle op een zijner
bekende persconferenties de hele affaire deed mislukken door praktisch zijn
veto uit te spreken.
In de loop van '63 en '64 werden er nog enkele vergeefse pogingen gedaan
om de Europese wagen weer op gang te brengen. Tenslotte stelde de Gaulle
aan de W.-Duitse regering te Bonn voor een Frans — W.-Duitse unie te
vormen, waarbij zich dan ev. andere landen konden aansluiten, maar Erhard
begreep, dat er geen kans bestond dit te verwezenlijken daar alle anderen
zeker kopschuw zouden worden door de overheersende positie van de twee
groten, terwijl hij zelf ook niets voelde voor de hegemonie van de Gaulle, die
in deze bi-laterale unie zou bestaan. De ontstemming van de Franse president
werd niet verzwakt door de belofte, dat W.-Duitsland met een nieuw voorstel
zou komen voor een politieke unie; integendeel, hij gaf blijk te wanhopen aan
het naar Franse begrippen goed functioneren van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag door voorzichtig enige toenadering te zoeken tot Engeland nu het daar
niet meer zo zeker schijnt te zijn, dat bij de a.s. verkiezingen voor het Lager
Huis — prime-minister Douglas Home heeft eindelijk bekend gemaakt, dat
deze op 15 oktober zullen worden gehouden — Labour de overwinning zal
behalen. De Frans-Engelse toenadering zou moeten blijken uit de vriendelijke
woorden over het Britse aandeel in de slag bij de Marne door de Gaulle gesproken bij de laatste herdenking van deze slag en uit het besluit tot Frans-Engelse
samenwerking bij de produktie van een nieuwe raket.
In deze betreurenswaardige impasse in de politieke eenwording van Europa
lanceerde de Belgische minister van buitenlandse zaken, Spaak, plotseling enkele
gedachten. Op een bijeenkomst van de politieke commissie van de West Europese Unie — het enige forum waarop Engeland en de Zes elkaar tot nu toe
ontmoeten — heeft hij teruggegrepen op het destijds door Belgisch en Nederlands verzet niet succesvolle plan Fouchet van 1962. Spaak suggereerde nu
gedurende enkele jaren Europese Politieke Unie te spelen, gebaseerd op de
Gaullistische visie van het „Europe des parties"; gedurende deze 3 á 5 jaren
zouden de ministers van buitenlandse zaken en defensie der Zes regelmatig
bijeenkomen ter bespreking van de verschillende kwesties. Tijdens deze proef-
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periode zou een commissie van Drie Wijze Mannen moeten proberen een plan
op te stellen voor het toekomstige Europa, waarbij Spaak er niet meer op
blijft staan, dat dit ook inderdaad supra-nationaal moet zijn. Spaak motiveerde
deze aanpak met er op te wijzen, dat op neventerreinen de Europese eenwording
zover is gevorderd, dat een politieke samenwerking noodzakelijk is geworden;
zou deze laatste blijven stagneren dan zou dit betekenen dat alles, wat reeds
werd bereikt, zou warden prijsgegeven; tevens meende hij, dat men niet eeuwig
kon blijven wachten op Engeland en daar Londen eerder minder dan meer interesse scheen te hebben, zou men wel gedwongen zijn verder te gaan zonder de
Britten.
De nogal scherpe positieverandering van Spaak bracht nogal wat deining te
weeg. Men vond het tijdstip dat Spaak had gekozen om zijn plan te openbaren
vreemd, daar Erhard in Bonn nog steeds werkte aan zijn aan de Gaulle beloofd
nieuwe voorstel voor een politieke unie en men vroeg zich in dit verband af
of er vooroverleg had plaats gehad tussen Brussel en Bonn. Verder vond men
het interessant te weten of de Gaulle gekend was en vooral hoe de Nederlandse
regering over de ideeën van Spaak dacht. Het leek er al spoedig op, dat deze
laatste er helemaal niet over had kunnen denken, daar zij niet op de hoogte
was van de veranderingen in de opvattingen van de Belgische minister. In een
onderhoud tussen de ministers Spaak en Luns bleek daarna, dat de woorden
van Spaak door hem niet bedoeld waren als het opperen van een concreet plan,
maar eerder als een hardop denken voor de vergaderden en als een persoonlijke
poging om de discussie weer op gang te brengen. Dit laatste is ongetwijfeld
gelukt, maar de Belg is een te verstandig politicus om zo maar in het wilde weg
hardop te denken. Zou er werkelijk geen enkel verband zijn tussen zijn gedachten en de plannen van Erhard?
Deze laatste zijn in de openbaarheid gekomen tijdens het bezoek van de
Nederlandse premier Marijnen en zijn minister van buitenlandse zaken Luns
aan Bonn op 30 september en 1 oktober. Officieel is het een beleefdheidsvisite
ter beantwoording van het bezoek van Erhard aan den Haag in maart van dit
jaar, maar er wordt natuurlijk bij de besprekingen veel aandacht besteed aan
de Europese moeilijkheden. Erhard zou willen beginnen met de vorming van
een instantie die een meer Europees dan nationaal karakter zou hebben, gevormd
uit de zes EEG-landen, waartoe Engeland ev. later zou kunnen toetreden; het
Europees parlement zou een grotere rol dan tot nu toe moeten spelen en bovendien zou het nieuwe bondgenootschap de bestaande Europese instellingen en
de NATO niet mogen ondermijnen. Op deze wijze hoopt Bonn de kloof tussen
de standpunten van Parijs en den Haag te overbruggen; aan de ene kant komt
er nu — nog? — geen supra-nationaal Europa en aan de andere kant laat men
de mogelijkheid van toetreding van Engeland alsnog open. Dit kan men vooral
zien als een tegemoetkomen aan het standpunt van Nederland en van ... .
België, waar primier Lefèvre met een verwijzing naar de politiek van de Hollandse stadhouder Willem III in de tweede helft van de zeventiende eeuw sprak
van het grote belang, dat de Lage Landen hadden bij een toetreden van
Engeland tot een Europese unie om zo een tegenwicht te vormen tegen een
ev. Franse hegemonie. In de gedachtengang van Erhard zouden de bijeenkomsten van de verschillende ministers der Zes moeten worden voorbereid door een
instelling die enige gelijkenis vertoont met de door Spaak voorgestelde raad
der drie wijzen, en zou men zo op de duur kunnen groeien naar een werkelijke
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politieke unie. Uit enkele uitlatingen van Luns meent men in Bonn te kunnen
opmaken, dat zijn standpunt minder star is geworden en men hoopt het nu zover
te brengen dat men na een eerste gebaar van de Nederlandse regering ook de
Gaulle er toe kan krijgen zijn mening enigszins te herzien. Intussen is het
wachten op de uitslag der Engelse verkiezingen, omdat dan eerst de houding
van de nieuwe regering bepaald kan worden.
De man om wie het grootste deel van het Europese probleem draait, president
de Gaulle, is in september zijn reeds lang voorbereide reis naar Latijns-Amerika
begonnen, die tot 17 oktober zal duren. Dit bezoek was hem door zijn artsen
sterk ontraden, daar de vermoeienissen te groot zouden zijn, maar hij heeft zich
van deze bezorgdheid evenmin iets aangetrokken als van die van anderen, die
ernstig voor zijn persoonlijke veiligheid vreesden. Hij bezoekt tien staten en
hoopt er evenals door zijn reis naar Mexico eerder dit jaar het Franse en zijn
persoonlijke prestige te versterken. Voortdurend legt hij graag de nadruk op
de verbondenheid van de Latijnse landen en velen zien daarin een nieuwe poging van de Franse president om de Verenigde Staten dwars te zitten. Inderdaad
is men in Washington helemaal niet gelukkig met deze activiteiten van de Gaulle; men beschouwt daar Latijns-Amerika nog teveel als eigen terrein en men
kan er maar heel moeilijk begrijpen waarom al hun pogingen om de sociale
en economische toestanden in die landen te verbeteren zo weinig succes hebben;
men beseft blijkbaar niet, dat het voor de verschillende Latijns-Amerikaanse
mogendheden uiterst moeilijk is om plotseling te gaan geloven in de uitsluitend
altruïstische bedoelingen van de Verenigde Staten, ook al komen zij met een
Alliance for Progress, zoals die door wijlen president Kennedy werd gelanceerd.
Er heerst in deze landen een diep wantrouwen tegen de Verenigde Staten en
zonder president de Gaulle te willen vrij pleiten van alle nevenbedoelingen,
geloven wij toch, dat zijn initiatieven hier belangrijk kunnen zijn voor de
werkelijke verbetering van de toestanden in de nu door hem bezochte landen.
Frankrijk zou een minder gewantrouwde bijdrage kunnen leveren en wanneer
het er in zou slagen om de EEG een rol te laten spelen bij de ontwikkeling van
dit deel van het Westelijk halfrond, zou dit wel eens een voorname factor
kunnen blijken in de democratische ontwikkeling in deze streken, hetgeen ook
voor de Verenigde Staten van zeer groot belang zou zijn.
Op 21 augustus j.1. overleed in zijn vakantieverblijf te Artek op de Krim
Palmiro Togliatti, secretaris-generaal van de communistische partij in Italië;
zijn bezoek aan de Krim was bedoeld voor besprekingen met Chroesjtsjow
over diens plan om in de loop van 1965 een internationale conferentie van alle
communistische partijen te houden ter bespreking van het Russisch-Chinese
conflict en mogelijk te komen tot een veroordeling van het Chinese standpunt,
waardoor echter de scheiding in de communistische wereld volledig zou zijn.
Met het oog op deze bespreking met Chroesjtsjow had Togliatti enkele uren
voor zijn plotselinge dood een memorandum opgesteld en dit document werd
ondanks een uitdrukkelijk verzoek van de Sovjet-partijsecretaris, Breznjew, om
zulks niet te doen, volledig gepubliceerd met een voorwoord van Togliatti's
opvolger, Luigi Longo. De publikatie geschiedde waarschijnlijk ook op aandrang van de Joego-Slavische, Roemeense en Poolse communistische partijen,
die het bijna vanzelfsprekend eens zijn met de reeds jaren door Togliatti gehuldigde stelling van het polycentrisme in het wereldcommunisme. Dit politieke
testament van de Italiaanse communistenleider is door Longo aanvaard als het
12
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officiële standpunt van de Italiaanse partij en dit kan Moskou niet erg aangenaam zijn.
Togliatti stelt uitdrukkelijk vast dat de Sovjet-uitnodiging voor deelname aan
een bijeenkomst ter voorbereiding voor een internationale communistische topconferentie nog moet worden voorgelegd aan het centraal comité der partij en
dat hij dus slechts zijn persoonlijke opvatting weergeeft; wel stond reeds vast
dat de partij aan de voorbereidende conferentie zou deelnemen, maar hij zegt
tevens dat er ernstige twijfel bestond aan het nut van een internationale conferentie; als reden geeft hij aan, dat een belangrijk aantal partijen, waaronder
natuurlijk de Chinese, zal weigeren te verschijnen; hij vreest het uiteenvallen
van de communistische beweging met als gevolg de vorming van een internationaal centrum in Peking, en dat op een ogenblik dat handhaving van de eenheid zo noodzakelijk is. Hij constateert, dat Moskou geen rekening heeft gehouden met zijn eerder gedane voorstellen voor een doeltreffende bestrijding
van Peking. Deze behelsden in grote trekken het volgende: voortzetting van
de polemiek tegen de stellingen van Mao; deze polemiek zou echter met eerbied
voor elkaars standpunt moeten worden gevoerd, hetgeen volgens Togliatti door
de Chinezen niet wordt gedaan; groepen van partijen moeten de verschillende
vraagstukken nauwkeurig bestuderen en de doelstellingen zo nauwkeurig mogelijk omschrijven; deze open gedachtenwisseling zou een jaar of langer in beslag
nemen, maar het voordeel opleveren van een reële versterking van de beweging;
China zou dan meer geïsoleerd zijn en tegenover een hechter front komen te
staan; eventueel zou dan een internationale conferentie nog achterwege kunnen
blijven om een openlijke scheuring te vermijden. Togliatti wijst in verband met
deze tactiek op de ervaringen in Italië, waar een debat over de geschilpunten
werd aangemoedigd, met als gevolg dat de eenheid versterkt werd.
Zonder Togliatti te noemen antwoordde Chroesjtsjow op 4 september — dat
is 6 dagen voor de publikatie van het memorandum in het Sovjetpartijblad
Prawda —, dat „sommige kameraden", die de standpunten van beide partijen
bij elkaar brengen willen, vergeten, dat beide partijen hier iets voor moeten
voelen en dat z.i. de Chinezen dit niet doen; het is ook niet meer een zuiver
ideologisch geschil, daar Peking nu gebiedseisen stelt en een verdeling schijnt
te wensen van het sovjetgebied; wat betreft een eventuele Chinese ondermijnende actie zei Chroesjtsjow, dat deze nu ook al wordt gevoerd, hetgeen voor ons
even bleek uit de recente moeilijkheden gepaard gaande met het royement van
een der leidende figuren in de Nederlandse CPN.
In Alexandrië werd van 5 -11 september de tweede topconferentie van de
Arabische Liga gehouden, waarop vooral gesproken werd over maatregelen
om het Israëlische gebruik van het Jordaanwater ter bevloeiing van de Negebwoestijn tegen te gaan. Een Egyptisch voorstel om een doeltreffende Arabische
strijdmacht te vormen die steeds op de juiste plaats en tijd zou kunnen worden
ingezet, werd door Arabië, Syrië en Libanon bestreden, dat zij er niets voor
voelden, dat Egyptische troepen binnen hun grenzen zouden worden geplaatst.
Er werden enige besluiten genomen maar over de meeste bleek weinig eensgezindheid te bestaan. Unaniem schijnt het besluit te zijn genomen, onmiddellijk
te beginnen met de uitvoering van een project de zijrivieren van de Jordaan om
te leiden om Israëls plannen te verhinderen. Dit plan alsook dat om een
Palestijns leger te vormen vereist zeer grote fondsen en het was onvriendelijk
van de Syrische president om te zeggen, dat deze gemakkelijk zouden kunnen
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worden verkregen door de verkoop van enkele kastelen in Zwitserland, die
eigendom waren van de aanwezigen.
J. Oomes
5 -10 -1964.
BELGIË

Dit overzicht moest afgesloten worden enkele dagen voor de gemeenteverkiezingen. Een beoordeling van de uitslagen moeten we derhalve tot het volgende
nummer uitstellen.
Over de voorbereiding, de opstelling en de voordracht der lijsten valt niet
veel te zeggen. In de kleinere gemeenten volgen de tegenstellingen niet altijd de
lijnen van de nationale politiek. Ook in de grotere steden zijn er soms outsiders
of worden andere gemeenschappelijke lijsten voorgedragen dan voor het parlement. Maar hoe grater de steden, des te meer worden de gemeenteverkiezingen
beheerst door de grote en kleine nationale partijen. Het verband tussen de
gemeenteverkiezingen en de nationale politiek is niet te loochenen. De partijleidingen beschouwen de gemeenteverkiezingen als de grote test voor de parlementsverkiezingen van het komend voorjaar. In kleinere gemeenten zijn er
statistisch vaak niet veel vergelijkbare conclusies uit te trekken, maar in de
grotere agglomeraties gaat het wel degelijk om een confrontatie van de voornaamste partijpolitieke krachten van het land.
Over de vraag of de gemeenteverkiezingen echt van belang zijn voor het
land, kan nog lang getwist worden. Dikwijls zakken ze af tot een laag peil; de
combinaties waartoe de vorming van de schepencolleges en de benoeming van
de burgemeesters aanleiding geven, zijn soms weinig hartverheffend. Er werd al
dikwijls verwezen naar het Nederlandse systeem, waar de burgemeester een
ambtenaar is en het bestuur evenrediger gedoseerd wordt volgens de samenstelling van de gemeenteraad, terwijl in België de minderheden te gemakkelijk
uit het bestuur uitgesloten worden. Maar heeft het Nederlandse stelsel niet een
grotere onverschilligheid van het kiezerscorps in de hand gewerkt ? De periodieke controle door het kiezerscorps blijft toch een onmisbare schakel in het
democratisch bestel. Als die wegvalt of als er geen belang meer aan gehecht
wordt, is het niet zeker dat de standing en de rechtschapenheid van de gemeentebesturen er bij winnen.
Het Belgische stelsel is verre van volmaakt. Maar geen enkel systeem zal
meer voldoening schenken zolang het niet leidt tot de inschakeling van waardevoller mensenmateriaal. De wijze waarop de democratie haar kaders recruteert,
is vatbaar voor kritiek. In deze pre-electorale periode is dat nogmaals gebleken.
Maar de volmaakte formule bestaat toch niet.
Sommige tekenen wijzen er op dat het energiebeleid in de Belgische politiek
eerlang opnieuw een belangrijke rol zal spelen. Het Kolendirectorium heeft aan
de regering een verslag voorgelegd waarin verschillende ingrijpende hervormingen in de kolensector voorgesteld worden. In de komende jaren zouden andermaal mijnexploitaties gesloten worden, zodat de kolenproduktie in 1970 17 miljoen ton zou bedragen tegen 21,4 miljoen in 1963. Voor sluiting komen hoofdzakelijk uitgeputte Waalse mijnen in aanmerking, maar taaie geruchten doen de
ronde dat er ook een Kempische exploitatie bij zou zijn. Het Kolendirectorium
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stuurt trouwens aan op een reorganisatie van de Kempische mijnen: de bestaande vennootschappen zouden moeten overgaan tot versmelting en toetreden tot
een orgaan waarin de overheid via het Kolendirectorium ook vertegenwoordigd
zou zijn.
I-let gaat hier om een belangrijk punt van het binnenlandse beleid. Ook
economisch zijn hier vitale vraagstukken mee verbonden. Het komt er op aan
uit te maken welk aandeel de binnenlandse en buitenlandse kolen mogen hebben
in het moderne patroon van onze energiebronnen, in eigen land en in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Want hoe diep de crisis ook is waarmee
de instellingen te Luxemburg worstelen, ook zij hebben nog steeds een niet te
onderschatten invloed op het kolenbeleid.
Het Kolendirectorium komt aldus opnieuw in het middelpunt van de belangstelling en de onklaarheid die van meet af aan op deze instelling heeft gewogen,
zal vroeg of laat toch opgehelderd dienen te worden. Beperkt de taak van het
directorium zich tot de studie van de kolenvraagstukken, advies aan de regering,
voorlichting en vorming van de publieke opinie en heeft het slechts in tweede
orde een eigen uitvoerende macht? Of wordt het een belangrijk instrument van
het kolenbeleid ? Kan het zich een eigen terrein scheppen waarop het reële macht
heeft ? De leiding, in de persoon van dhr. Evalenko, stelt zich zeker niet
tevreden met de rol van een zoveelste studiebureau, waartoe meer behoudsgezinde kringen de taak van het directorium willen beperken. Misschien wordt de
energiepolitiek en de ontwikkeling van het Kolendirectorium een van de programmapunten van de volgende regering.
Op 26 september had te Brussel een studievergadering plaats van de Vlaamse
mandatarissen en kaderleden van de Christelijke Volkspartij. Om de betekenis
van deze bijeenkomst te minimaliseren en de indruk te vermijden dat de Vlaamse C.V.P. institutioneel een eigen bestaan wil leiden, sprak men niet van een
'congres'. Aanvankelijk maakte het allemaal nogal een aarzelende en vreesachtige indruk. Achteraf is deze studiebijeenkomst — what's in a name — toch
een belangrijke uiting van de Vlaamse politieke wil geworden. Wie de teksten
van de referaten en van sommige interventies onderzoekt en vergelijkingen
maakt met de wijze waarop de C.V.P. zich vroeger uitdrukte over kwesties in
verband met de Vlaams-Waalse verhoudingen, wordt getroffen door het grotere
Vlaamse bewustzijn dat nu tot uitdrukking komt. Welke omstandigheden en
krachten de grootste partij van het land daartoe gedwongen hebben, zou wel
eens nader onderzocht mogen worden. Maar nu reeds kan men zeggen dat de
toekomst van de C.V.P. in Vlaanderen in steeds toenemende mate afhangt van
haar min of meer actieve verhouding tot de Vlaamse Beweging. Indien ze in de
volgende fase van de grote Vlaamse problemen — nieuwe vormgeving van de
hoofdstad, afronding van de taalgrensgebieden, zetelaanpassing — nogmaals
faalt, zou ze ook bij vele trouwe leden reacties verwekken die niet meer met
kleine middelen te bezweren zijn. Dat is op de 'studiedag' in ieder geval gebleken. Ook inzake de grondwetsherziening beginnen de Vlamingen scherper te
reageren, al liet de studiedag ook duidelijk zien dat de C.V.P. nog altijd aan
de unitaire formule vasthoudt. Een unitaire partij in een unitaire staat, met een
streven naar deconcentratie en decentralisatie, dat is het beeld dat de C.V.P.
nog altijd biedt, hierbij in hoge mate beïnvloed door de bondgenootschappen
die ze moet aangaan om regeringstaken te kunnen vervullen. Dat verhindert
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echter de ontplooiing niet van specifiek Vlaamse krachten binnen de partij, al
heeft deze Vlaamse vleugel zich tot nog toe niet door kunnen zetten op de beslissende momenten. Het is een langzaam proces, dat zowel door pressiegroepen
buiten de partij als door individualiteiten en stromingen binnen de partij veroorzaakt en geactiveerd wordt. Wat op de Vlaamse studiedag in vaste vormen
gegoten werd, kan nog wel gewijzigd maar niet meer ongedaan gemaakt worden.
Het was een stap vooruit.
De weg naar een echte ontplooiing van de Vlaamse politieke krachten in dit
land is echter nog lang en stoot op zeer sterk `erzet. Dat werd dezer dagen
nog eens in het licht gesteld door de Luikse acties tegen de goedkeuring van
het Belgisch-Nederlands verdrag over de Schelde-Rijnverbinding. Dat Gent zich
in deze zaak ook tegen Antwerpen keert, doet niets af aan het meer algemene
probleem dat aan de oorsprong ligt van de Wallingantische agitatie. Deze
reikt veel verder dan alleen maar tot het Schelde-Rijnverdrag. Stedelijke en
provinciale overheden blijven de Voerstreek opeisen en nemen houdingen aan
die, indien Vlaamse gemeente- of provinciebesturen ze zich veroorloofden, al
lang tot sancties vanwege de minister van binnenlandse zaken hadden geleid.
Nu durft het centrale gezag niet optreden uit vrees dat Wallonië en de hoofdstad de zaken op de spits zouden drijven.
Het is ten slotte normaal dat de instandhouding van een staat met zoveel
heterogene elementen als België aan de overheid van tijd tot tijd zware eisen
stelt. Misschien had men in het verleden beter gedaan met dit openlijk te erkennen in plaats van te vluchten achter rhetorische vaderlandse schansen die alleen
indruk maken op politiek ongevormden. Ofwel heeft men er al te dikwijls op
gerekend dat de passieve Vlaamse gemeenschap toch niet krachtig zou reageren.
Gedeeltelijk is dit nog altijd zo, maar de jongste tijd is het moeilijker geworden
de Vlamingen eenzijdige formules op te dringen. Indien het Schelde-Rijnverdrag niet goedgekeurd wordt door het parlement, zullen vele Vlamingen zich
afvragen welke invloed de numerieke meerderheid dan eigenlijk nog uitoefent
op 's lands beleid.
De nieuwe regelingen inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering is nog niet
van de frontpagina's der kranten verdwenen. De principiële overeenkomsten
waarmee de artsenstaking opgelost kon worden, moeten nu omgezet worden in
de werkelijkheid. Dit gaat met zoveel technische moeilijkheden gepaard, dat het
publiek — ook zij die wel een zekere belangstelling voor de politiek opbrengen
— al lang murw geslagen is en de zaken niet meer kan volgen. De volgende
'strategische' datum is nu 15 oktober. Dan zal moeten blijken of het akkoord
tussen de regering, de ziekenfondsen en de artsen de goedkeuring van minstens
60% van de geneesheren heeft gekregen. De kwestie hoe dat quorum berekend
wordt, is te ingewikkeld om hier behandeld te worden. Wordt de ve re iste meerderheid bereikt, dan zal de regering een wetsontwerp indienen om het geheel
van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering te wijzigen in de zin van
het akkoord.
Hoe het verder ook mag verlopen, het geneesherenconflict is ongetwijfeld
een van de topgebeurtenissen van het politieke jaar geweest. Een symptomatische gebeurtenis, die spanningen in het maatschappelijke leven aan het licht
heeft gebracht die veel verder strekken dan men voordien zou geloofd hebben.
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Een welvaartstaat zoals de Belgische, die in zijn levensbelangrijke organen
nog zoveel verschillende economische en sociologische krachten bundelt en
waarvan de basis bestendig evolueert, zal uiteraard nog vele jaren moeten
worstelen met aanpassingsvraagstukken. Om ze meester te worden is er bij veel
meer landgenoten meer politieke zin vereist dan er nu is. Men heeft vaak de
indruk dat onze grotendeels welvarende maatschappij zich niet actief bij de
democratie laat betrekken. Haar deelname aan het openbare leven is vaak
beperkt tot een louter lijdzame houding. Het verschijnsel is merkbaar in alle
landen met een vergelijkbaar sociologisch patroon. En toch zijn er nog altijd
bronnen van politiek actievermogen, waarvan sommige een bestendige stuwkracht ontwikkelen, terwijl andere van tijd tot tijd aangeboord worden hetzij
door de partijpolitiek, hetzij door de pressure groups. Er is wel een zekere
verstarring van het politieke leven ingetreden, maar sommige waarnemers overdrijven de omvang van het verschijnsel. Ze vergeten dat ook in het verleden
lange perioden van politieke lusteloosheid te signaleren zijn geweest.
10 -10 - 64

H. De Bruyne
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Waterschappen en gemeenten
Onder bovenstaande titel verscheen
eind 1963 geschrift no. 125 van het Centram voor Staatkundige Vorming. Onder
voorzitterschap van de huidige griffier
der Brabantse Staten, Mr. E. J. N. M.
Bogaerts, heeft een door het bestuur van
het Centrum benoemde commissie, waarin deskundigen uit provinciale, gemeentelijke en waterschapskring zitting hadden,
een rapport opgesteld, dat, zij het enigszins gewijzigd, het gepubliceerde geschrift no. 125 werd. Door omstandigheden toe te rekenen aan de recensent, kan
eerst nu een bespreking van dit belangwekkend geschrift plaats vinden. Het onderwerp van het geschrift en deszelfs inhoud zijn evenwel in het afgelopen jaar
geenszins minder actueel geworden. Integendeel zou men zeggen, nu inmiddels
een ontwerp tot wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen bij de
Tweede Kamer aanhangig is gemaakt,
waarin wordt voorzien in het aangaan
van dergelijke gemeenschappelijke regelingen tussen waterschappen en gemeen
ten. De voorgestelde wetswijziging stemt
in grote lijnen overeen met wat het onderhavige rapport daaromtrent aanbeveelt.
In de eerste vier hoofdstukken van het
geschrift worden, kort en bondig, enige
bekende punten aan de orde gesteld.
Taak en positie van gemeente en waterschap, de verhouding tussen die lichamen, zowel in het heden als in het verleden, en de moderne gedaanten waarin het
waterschap zich manifesteert, worden aldus overzichtelijk behandeld. Bij dit gedeelte van het rapport zouden wij twee
kanttekeningen willen plaatsen.
De eerste betreft de opmerking van de
commissie, dat de vraag welk lichaam
een bepaald waterstaatsbelang moet behartigen een vraag van doelmatigheid is
( blz. 10) . Naar onze mening is hiermee
niet alles gezegd, en moet deze vraag ten
dele ook als rechtsvraag worden aangemerkt. Ook de mate waarin de belangen
der burgers tot hun recht zullen kunnen
komen, behoort in aanmerking te worden

genomen, m.a.w. democratie en rechtsbescherming zijn, naast doelmatigheidsoverwegingen, relevante criteria.
In de tweede plaats laat de commissie
o.i. het verschil tussen het waterschap en
de gebiedscorporaties (als de gemeente) te
scherp uitkomen, waar zij betoogt, dat
verrichting van de waterschapstaken moet
geschieden en eventueel kan worden afgedwongen, terwijl gebiedscorporaties
desgewenst taken onbehartigd kunnen laten (blz. 10, 11, 17 en 18). Is het evenwel niet zo, dat enerzijds een waterschapstaak in een waterschapsreglement
zo vaag kan zijn omschreven (,,behartiging van de waterstaatsbelangen binnen
het gebied van het waterschap" ) , dat
sancties tegen verwaarlozing moeilijk zijn
te nemen, terwijl anderzijds een opdracht
aan een gebiedscorporatie tot behartiging
van een waterstaatsbelang zeer concreet
kan zijn? De taak van de gebiedscorporatie ligt dan op het terrein van het z.g.
medebewind, hetgeen b.v. voor een belangrijk deel van de gemeentelijke activiteiten geldt.
Het meest interessant zijn de hoofdstukken V en VI, omdat daarin concrete
suggesties voor een samenspel van gemeente en waterschap worden gedaan —
en andere afgewezen.
Wat de laatste betreft: de commissie
verklaart zich ertegen dat eenieder die
bij een maatregel van het waterschap
belang heeft, moet meebetalen en medezeggenschap moet hebben in het waterschap. Theoretisch wordt deze stellingname naar onze smaak niet erg overtuigend gemotiveerd (blz. 20) . Houdt daarmee wellicht verband, dat een bladzijde
verder een pleit wordt gevoerd voor een
bredere samenstelling van de waterschapsbesturen dan thans gebruikelijk
(met alleen eigenaren van onroerend
goed in die besturen) , waarbij het de
commissie toeschijnt, „dat bij algemeen
kiesrecht de kansen op een bredere samenstelling groter zijn dan bij verkiezing
op basis van de eigendom"?
De commissie heeft voorts bezwaren
tegen de introductie van z.g. kwaliteitszetels van gemeenten in waterschapsbe-
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sturen, d.w.z. dat de gemeenten uit anderen hoofde dan als bezitsters van onroerend goed in de waterschapsbesturen
vertegenwoordigd zouden zijn. Hierdoor
zou immers het waterschapsrechtelijke
principe van binding tussen het betalen
van waterschapslasten en vertegenwoordiging in het bestuur worden losgelaten.
De commissie ziet n.l. ook niet in, dat
het noodzakelijk of gewenst is de gemeente als zodanig in de kosten van het
waterschap te laten meebetalen. Een van
verschillende kanten gehoord pleidooi
voor een wetswijziging, waardoor dit
laatste mogelijk zou moeten worden (de
Hoge Raad heeft in een arrest van 25
januari 1963 de rechtsgeldigheid van een
dergelijke gemeentelijke belastingplichtigheld in het waterschap naar het geldende
recht ontkend) , ziet men de commissie
dan ook niet voeren. Evenmin betoont
de commissie zich enthousiast over de rol
van het gemeentebestuur als kiescollege
ten behoeve van bepaalde categorieën
ingelanden zoals de eigenaren van het
gebouwd en de huishoudelijke vervuilers.
Ook acht de commissie het minder juist
de gemeente als de representante van sociale, economische en culturele belangen
mede te laten beslissen en betalen in het
waterschap. Terecht werpt zij de vraag
op, waarom dan ook niet op overeenkomstige gronden rijk en provincie een
rol in het waterschapsbestuur zouden
moeten vervullen --- hetgeen natuurlijk
moeilijk verenigbaar zou zijn met de uitoefening van oppertoezicht en toezicht,
waartoe de Grondwet resp. rijk en provincie roept.
Uit dit alles moge duidelijk worden
dat de commissie de titelvraag van
hoofdstuk V: neemt de gemeente bij de
uitvoering van de taak van een waterschap een bijzondere plaats in? in wezen
ontkennend beantwoordt.
Wat wil de commissie dan wèl? Zij
oppert o.a.:
a. Een vaste commissie van overleg tussen waterschap en gemeente(n) (blz.
20 en 27).
b. Het door de eigenaren van de gebouwde eigendommen zelf laten kiezen van hun vertegenwoordigers in
het waterschapsbestuur door middel

van districtsindeling van de gebouwde eigendommen (blz. 23) .
c. Een classificatie van de gebouwde
eigendommen naar de mate waarin de
in die gebouwen belichaamde sociale,
economische en culturele belangen
door het waterschap worden gediend,
ter bepaling van de belastbare opbrengst (blz. 25) --- hier neigen wij
tot een vraagteken, vooral m.b.t. sociale en culturele belangen: zowel
onderling als t.a.v. andere belangen
zullen deze dunkt ons bezwaarlijk of
niet dan met willekeur kunnen worden geclassificeerd.
d. Het creëren van de mogelijkheid, dat
waterschappen en gemeenten gemeenschappelijke regelingen aangaan in de
zin van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen al ziet de commissie de
noodzaak van een dergelijke samenwerking niet „onomstreden" vaststaan
(pp. 28.31 en 33) zoals reeds
opgemerkt, is aan deze suggestie inmiddels door de regering gehoor gegeven: in het desbetreffende wetsontwerp worden alle samenwerkingsvormen, die thans tussen gemeenten bestaan (zoals met name instelling van
een orgaan of van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam), ook tussen gemeenten en waterschappen mogelijk gemaakt, behalve die van oplegging van een regeling.
Lang niet alles van de inhoud van het
rapport hebben wij in het bovenstaande
kunnen aanroeren. Hoewel wij ons hier
en daar een kritische opmerking veroorloofden (in het besef tegenover bij uitstek ter zake kundigen te staan), overweegt waardering voor dit rapport, dat
niet alleen de problemen duidelijk schetst,
maar ook met oplossingen komt. Gaarne
sluiten wij ons dan ook aan bij de woorden van de nestor van het Nederlandse
waterschapsrecht, Mr. G. J. C. Schilthuis, „dat het een goed rapport is en dat
het er blijk van geeft, dat de leden der
commissie op de hoogte waren van de
bijzonderheden van het waterschapsbestuur, zijn inrichting en zijn aard en
werkzaamheden". (Waterschapsbelangen
van 30 november 1963, blz. 304) .
T. J. Jansen Schoonhoven
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De religieuzen in de Kerk
Met het Concilie bedoelde Joannes
XXIII een heraanpassing van de aard en
de modaliteiten van de ontmoeting tussen
Kerk en Wereld. Indien het waar is dat
de religieuzen het Kerk-zijn in de wereld
zo exemplarisch mogelijk dienen te beleven, dan zal deze heraanpassing wel heel
bijzonder ook voor hen gevolgen meebrengen. Vele bisschoppen hebben zich
daar reeds mee bezig gehouden. Het boek
van kardinaal Suenens, Kloosterleven en
Apostolaat 1 ) , heeft wel het meest deining verwekt. Doch ook de werken van
Mgr. Garronne, aartsbisschop van Toulouse, Mgr. Renard, bisschop van Versailles, Mgr. Huyghe, bisschop van Arras, hadden door hun soliede theologische
doctrine een bevrijdende invloed. En verder is er de te weinig opgemerkte, hoewel uitstekende brief van Mgr. De Vet,
bisschop van Breda, op 15 augustus 1962
aan de religieuzen van zijn bisdom gericht 2 ) .
Vanzelfsprekend gaf het Concilie ook
aanleiding tot minder verheven beschouwingen. Een aantal bisschoppen b.v.
meende van de gelegenheid gebruik te
kunnen maken om de exemptie der regulieren een flinke deuk te geven en het
Romeinse centralisme door een verhoogd
diocesaan curialisme te vervangen. De
apostolische ondoelmatigheid, de krachtenversnippering en de oncontroleerbaarheid leken voldoende stevige argumenten
voor de voorstanders van deze reorganisatie der kerkelijke bevoegdheidssferen.
In een toespraak tot de leden van verscheidene generale kapittels heeft Paus
Paulus VI onlangs zelf de zin der exemptie onderstreept 3 ) met de duidelijke bedoeling een einde te stellen aan de ontstane malaise; tegelijkertijd echter belichtte hij het belang van een gecoördi
neerde pastoraal onder leiding van het
episcopaat.
Hoe dringend de aanpassing aan de
huidige wereld ook nodig is
en deze

1)
2)
3)
4)

193

hangt niet alleen af van het uitmeten van
centimeters rok beneden de knie noch van
het al of dan niet zichtbaar laten van een
of meer haarlokken -' en hoezeer een
goede machtenverdeling binnen de Kerk
tussen paus, bisschoppen, religieuzen en
leken van een gezond en historisch verantwoord realisme getuigt, toch ligt daar
de kern van het religieuze leven niet.
In een juister daglicht wordt het religieuze leven gesteld in het verzamelwerk
De Religieuzen in Gods Kerk 4 ) , dat gelijktijdig in het Nederlands en het Frans
werd gepubliceerd door de Vergadering
der Hogere Oversten van België. Terloops mag het kenschetsend genoemd
worden voor een diepere evolutie, dat
het werk door een nationale federatie
van religieuze oversten werd gepubliceerd. Terwijl de religieuzen vroeger
haast uitsluitend in eigen congregatieverband optraden, verticaal vanuit het Ro
meinse generalaat gestructureerd, is deze
publikatie een bewijs van de toenemende
collegialiteit tussen diverse religieuze gemeenschappen in één land, een fenomeen
dat parallel loopt met de groei der nationale bisschoppenconferenties. Beide verschijnselen schijnen in de toekomst een
beter aan lokale toestanden aangepast
Kerk-beleven te garanderen.
Het verzamelwerk vermijdt gelukkig
elke oppervlakkige polemiek. Vanuit de
traditie van de Kerk en vanuit een vaste
theologie wil het het wezen van het
kloosterleven omschrijven, niet als onderscheiden van het algemene kerkelijke leven doch als een noodzakelijk moment
ervan. Zeventien specialisten hebben de
velerhande aspecten hiervan belicht en
aldus de grondslag gelegd voor verder
onderzoek en vooral voor verantwoorde
hervormingen. Bijzonder geslaagd lijken
o.m, het inleidend geschiedkundig overzicht (F. Vandenbroucke osb) , het tractaatje over de theologie van het kloosterleven (R. Carpentier sj) en de bijdrage
van P. Proesmans cssr over de religieuzen en het apostolaat van de Kerk. De

Zie Vrouwelijke religieuzen en modern apostolaat in Streven, april 1963, pp. 685 - 687.
Katholiek Archief, 1962, col. 967 - 976.
Katholiek Archief, 1964, col. 973 - 980.
Serie Ecclesia, deel 10, Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht, 1964, 448 pp., 195 fr.
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afdeling over de verwezenlijking van het
kloosterleven 5 ) bevat waardevolle bijdragen vanuit hoofdzakelijk psychologisch perspectief, bv. een goede analyse
van de roeping door R. Troisfontaines sj
en een evenwichtige behandeling van de
psychologische stadia in het • kloosterleven van respectievelijk de priester-religi
eus (H. Boelaars cssr) , de broeder (Br.
Tillo cfx) en de zuster (Zr. Emmanuel) .
De Commissie voor de studie van het
religieuze leven, opgericht door de Vergadering van de Hogere Oversten van
België, beschouwt dit werk slechts als
een eerste begin. De hoofdverantwoordelijken van de commissie (S. de Ceuster
o. pracrn. en V. Walgrave o.p.) willen
na deze algemene situering van het religieuze leven in de hedendaagse Kerk een
aantal afzonderlijke aspecten meer diepgaand behandelen (armoede, gehoorzaarnh`id, opleiding, enz.) . Het verzamelwerk laat inderdaad nog een onbevredigende indruk na: de soliede basis vanuit het verleden werd duidelijk belicht en
van alle bijkomstigheden ontdaan —
doch waar ligt de weg voor de toekomst?
O.i. werden te weinig perpectieven geopend. En wel om drie redenen. Vooreerst lijkt het werk teveel op een dialoog
tussen religieuzen. Indien de religieuzen
een teken- en dienst-functie in de Kerk
te vervullen hebben, kan alleen een dialoog met de hele Kerk hun huidige rol
juist helpen bepalen. En dit veronderstelt
dat ook de bisschoppen en de leken erbij
betrokken worden. Hierdoor zou ongetwijfeld het kritisch element versterkt zijn
geweest, doch het geheel zou tevens authentischer hebben geklonken. Vervolgens zijn er wel specialisten van het
kloosterleven aan bod gekomen, doch er
was te weinig dialoog met specialisten
uit aanverwante domeinen. De eigenlijke
ecciesiologie, de pastoraaitheologie, de
sociologie, en de sociale psychologie
kwamen niet aan het woord. Een hedendaagse rcflexie op de mens — ook op
de t uns als religieus
kan echter slechts

door een interdisciplinaire benadering verrijkend werken. Wil men niet in een
soort ecclesiologisch monofysisme belanden, dan lijken perpectieven als die welke
door Léo Moulin in Le Monde vivant des
Religieux 6 ) geopend werden, voortaan
onontbeerlijk. Er is immers ontegenzeglijk een malaise omtrent het kloosterleven.
Een goede sociaal-psychologische analyse zou ook aan de toekomstige kerkelijke
vormgeving van het kloosterleven (titel
van afdeling III) een vernieuwende oriëntatie kunnen geven. Het wekt overigens
verwondering dat in heel deze derde afdeling zo goed als geen woord gezegd
wordt over het Concilie. Nochtans zal
het Concilie talrijke congregaties, en niet
minder de oude orden, dwingen tot een
voor velen vrij fundamentele herbezinning op hun instituut. Het oordeel van
P. j. Tillard o.p., theologie-professor te
Ottawa, lijkt niet overdreven, waar hij
schrijft: „Nos communautés religieuses
sont lourdes à entradner dans le grand
élan de l'Eglise de Dieu, barricadées derrière yin scepticisme ou un conservatisme
qui n'ont rien d'évangélique. Elles font
trop confiance a la médiocrité humaine,
pas assez á la puissance de Dieu; trop á
1'expérience du passé, pas assez à 1'éternelle jeunesse de l'Esprit Saint'' ' ) .
Tenslotte is er een derde reden waarom
te weinig perspectieven werden geopend.
Er was onvoldoende aansluiting bij de
vernieuwingspogingen in de Kerk. Dit
wekt des te meer verwondering daar juist
de individuele religieuzen, zowel inzake
pastoraal als theologie, in feite dikwijls
de voorposten innemen. Over een vernieuwd gehoorzaamheidsbeleven, over
nieuwe vormen van coördinatie van het
apostolaat tussen congregaties onderling
(niet enkel terwille van de doelmatigheid,
doch ook als getuigenis voor de algemene christelijke broederlijkheid), over de
omschakeling van verouderde apostolaatsvormen naar nieuwe, over de mogelijkheden van heroriëntatie van verouderde instituten, enz. wordt in dit boek heel

5) Onduidelijk is het onderscheid tussen de titel van deel II (beleving van het kloosterleven) en
die van deel IV (verwezenlijking van het kloosterleven).
(:) Zie bespreking Streven, juli 1964, pp. 1021 - 1022.
7) J. M. R. Tillard o.p., La vie religieuse, sacrement de la présence active de Dieu in La vie
des communautés religieuses, Montréal, maart 1964, 10 - 80.
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weinig gezegd. Nochtans liggen daar de
vitale problemen, want daar is de geest
reëel geïncarneerd of gedesincarneerd 8).
Er blijft dus nog heel wat te doen. Het
secretariaat van de Vergadering van de
Hogere Oversten is zich daarvan bewust.
Het stemt hoopvol dat zij die voor de
toekomstige ontwikkeling van de meer
dan 60.000 Belgische , religieuzen — en
dus voor de aanpassing van de Kerk in
ons volk --- een zo grote verantwoordelijkheid dragen, de weg der vernieuwing
willen inslaan. Ook hier lijkt het bewustzijn van de versnelling der kerkgeschiedenis helemaal te zijn doorgedrongen.
Door het bevorderen van experimenten,
het stirruelren van onderzoek, het voortdurend beklemtonen van het wezenlijke
( waartoe ook de eerbied voor de religieuze persoonlijkheid en het recht op degelijke theologische vorming behoren) zal
de vermelde commissie onvervangbaar
we rk verrichten om het Concilie in de
eigen kerkgemeenschap werkelijkheid te
doen worden.
J.

Kerkhofs sj.

Tentoonstellingen in België
Brussel
Het seizoen in het Brusselse Paleis
voor Schone Kunsten is ingezet met een
merkwaardige tentoonstelling van Kunst
uit Thailand (tot 15 november). De
fraaie catalogus vermeldt niet minder dan
322 werken die, gaande van een stenen
torso van een godheid uit de 7e-8e eeuw
tot bonte figuren voor het schimmenspel
uit het begin van de 20e eeuw, een overzichtelijk beeld geven van deze kunst uit
het Menamdal en het noordelijke deel
van het Maleise schiereiland. Wie geen
specialist is, zal in de tentoonstelling zelf
niet duidelijk zien welke ontwikkeling
deze kunst in de loop der tijden heeft
meegemaakt en niet gemakkelijk de verschillende scholen en invloeden, vooral
uit India, Kambodsja, Burma en China,
van elkaar onderscheiden. Wie het toch
wil proberen, verwijzen we naar de heldere uiteenzetting van prof. van Lohuizen-de Leeuw in de catalogus.
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Niet om zich over deze positieve gegevens het hoofd te breken, maar om
zich in deze kunst zelf te verdiepen, is
deze unieke verzameling een bezoek ten
volle waard. Door een aandachtige beschouwing treedt men binnen in een wereld die ons in haar vormelijkheid en expressie wel niet vertrouwd is, maar waarin wij toch affiniteiten en eigen dromen
herkennen. Als vanzelf komen we dan
tot onderscheidingen en gaat de individualiteit van de Siamese kunst zich enigszins verhelderen. Wij bezitten tegenwoordig blijkbaar een bijzondere geneigdheid om ons te interesseren voor die 'onzuivere' culturen. De laatste tijd hebben
we bijvoorbeeld zeer goede overzichten
te zien gekregen van de Koptische, Hittitische, de Perzische kunst, die alle ontstaan zijn in het spanningsveld van verschillende grote cultuurcentra. Het meest
opvallend in deze kunst uit Thailand zijn
natuurlijk de Boeddhabeelden. De mediterende Boedha is hét symbool van de
Oostaziatische kunst, niet slechts omwille
van de voorstelling, maar ook omwille
van zijn functie in de religieuze gedragingen van de Aziatische gelovige. De
Siamese Boeddha, hoe hiëratisch en afstandelijk ook, bezit een menselijke toegankelijkheid en zachtheid, in bepaalde
gevallen zelfs een elegantie, die eigen is
aan deze provincie van de Boeddhistische
kunst.
In hetzelfde Paleis voor Schone Kunsten is ook een tentoonstelling te zien
over Durer en zijn tijd (tot 6 december) ,
een selectie van honderdvijftig tekeningen
uit het Prentenkabinet van Berlijn. Zij
beantwoordt nauwkeurig aan de titel. De
periode waaruit de tekeningen zijn gekozen, omvat inderdaad de ongeveer zes
decennia van Durers leven van 1471 tot
1528. Rond veertig tekeningen van Durer
zelf figureert het werk van de schilders
van het einde van de XVe eeuw: Martin
Schongauer, de Meester van het Huisboek, Michael Wolgemut, Durers leermeester; het werk van Durers onmiddellijke tijdgenoten: Lukas Cranach, Griinewald, Hans Baldung Grien, Hans Holbein; dat van de Zwitserse schilders die

s) Een goed voorbeeld van een dergelijke aanpak is het pittige boek van Sister Gertrude Joseph
Donnelly c.s.j.o., The Sister Apostle, Fides Publishers, Inc., Notre Dame, Indiana, 1964.
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zich op deze Duitse school inspireerden:
Urs Graf, Nikolas Emmanuel Deutsch,
Hans Leu; en tenslotte het werk van de
schilders van Augsburg: Hans Burgkmair
en Jorg Breu, die op hun beurt invloed
hadden op de schilders van de Donauschool: Albrecht Altdorfer en Wolf Huber.
De tentoonstelling is in verschillende
opzichten merkwaardig. Zij biedt een
overzicht van de meest boeiende periode
van de Duitse kunst- en cultuurgeschiedenis — de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijden '-- die hier
bijna dramatisch geïllustreerd wordt in
het werk van Durer, de universele humanist die het zich tot een eer rekende op
de uiterste punt van de Europese avantgarde te staan, maar reeds voor hij tot
volle rijpheid kwam, door de evolutie van
de Europese kunstgeschiedenis was achterhaald. Omstreeks 1490, als Durer debuteert, valt het hoogtepunt van het oeuvre van Jeroen Bosch. In 1501 begint
Michelangelo zijn David en in 1528 als
Durer sterft, is Correggio bezig aan zijn
fresco in de koepel van de dom te Parma.
Het overzicht werd om een dubbele reden
uit tekeningen samengesteld: 1. de meeste
van de hier vermelde kunstenaars hebben
in hun tekeningen hun zuiverste expressie gevonden; 2. tekeningen op zichzelf
verschalken in hun directheid en vertrouwelijkheid zelfs de meest bewuste
vormwil. Tenslotte biedt deze tentoonstelling aan Nederlanders en Vlamingen
het genoegen de relaties na te gaan van
de Duitse kunst met de kunst uit de
Nederlanden in die tijd. Het is wel tekenend dat Durer, na zijn reis naar Venetië
in 1494, in 1520 'auf meine Kosten und
Ausgaben' zoals hij het uitdrukkelijk in
zijn dagboek noteert, een reis naar de
Zuidelijke Nederlanden maakt.
Een rijke aanvulling van deze tentoonstelling heeft men in de koninklijke bibliotheek te Brussel die een keuze van 128
gravures van Durer toont uit het bezit
van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam met o.a. de grote en de kleine passie;
de ridder, de dood en de duivel; melancholia.

Gent
De tentoonstelling Karel van Hulthem

(1764-1832), georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, is momenteel (tot 14 november) nog te bezoeken in de Universiteitsbibliotheek te
Gent. Zij werd opgezet ter gelegenheid
van de tweehonderdste verjaardag van
de geboorte van Karel van Hulthem.
Wie was Van Hulthem? Een Gents politicus die gedurende de 68 jaar van zijn
leven, juist geteld 11 verschillende politieke regimes heeft meegemaakt. In verschillende ervan heeft hij een actieve rol
gespeeld. Toch interesseerde hij zich
slechts matig voor de politiek. Hij wilde
vooral, „de kennis doen toenemen, de
onwetendheid bestrijden". Van de politieke regimes maakte hij gebruik om scholen, musea, bliblotheken en plantentuinen
op te richten. Hij kocht zijn eerste boek
toen hij negen jaar oud was en verzamelde voor zijn persoonlijke bibliotheek
64.000 gedrukte werken en handschriften,
niet als een bibliofiel die zoals de Nerval
zegt „de boeken niet leest uit vrees ze te
beschadigen'', maar om ze te gebruiken
en zelfs anderen ter beschikking te stellen.
In 1836 werd het grootste deel van
deze bibliotheek gekocht docr de jonge
Belgische staat om samen met de 'Librye
van Bourgogne' de kern van de Nationale Bibliotheek uit te maken. Een keuze
van 134 belangrijke boeken eruit wordt
in dankbare herinnering door de huidige
directie van de Koninklijke Bibliotheek
tentoongesteld. Men vindt er bijvoorbeeld
het oudst bekende handschrift van de
Rijmbijbel van Van Maerlant, een zeldzame middelnederlandse vertaling van de
Legenda Aurea, prachtige exemplaren
van de atlassen van Mercator en Hondius, de eerste uitgave van Morus'
Utopia. Maar haast belangrijker nog dan
de tentoonstelling is de catalogus die erbij
wordt uitgegeven. Een instelling die haar
reden van bestaan in het boek vindt, kan
ook moeilijk anders dan van haar eigen
uitgaven iets waardevols maken. De catalogi door de Brusselse Bibliotheek uitgegeven vormen stilaan een indrukwekkende serie.
Antwerpen
Voorgaande tentoonstellingen veronderstellen bij de organisatoren een grote
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kennis van zaken, maar hun persoonlijk
oordeel komt er weinig of niet bij te pas.
De keuze van de werken wijst meestal
zichzelf uit. Bij de tentoonstelling Kunst
van Heden in België georganiseerd door
het centrum Pro Civitate van het Gemeentekrediet van België daarentegen bepaalt de persoonlijk verantwoorde selectie het aangezicht van de tentoonstelling.
Een indrukwekkend artistiek comité moest
voor deze persoonlijke verantwoording
instaan. Maar een dergelijke manier van
werken kan slechts uitlopen op een onwaardige touwtjestrekkerij, waardoor de
organisatoren zichzelf in discrediet brengen. Natuurlijk is zelfs het centrum Pro
Civitate vrij ten toon te stellen wat het
wil. Maar als semi-officiële instelling, die
zich daarbij nog tot specifieke taak stelt
„de culturele opvoeding van alle lagen
der bevolking" in een geest van nationaal
bewustzijn te bevorderen, mag ze het
zich, dunkt me, niet permitteren een se-
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lectie van kunstwerken te maken met andere dan artistieke criteria, vooral niet
met criteria zonder enige inhoud, zoals
geografische afkomst bijvoorbeeld. Of als
men een dergelijke selectiemethode toch
op zich neemt, moet men er ook duidelijk
voor uitkomen en de tentoonstelling in
die zin opbouwen. In dat geval hadden
de leden van het comité ook hun persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen
opnemen. Bij een dergelijke tentoonstelling vindt niemand baat, zeker niet de
gemeenten. Een veel gezonder initiatief
zou het zijn als Pro Civitate de gemeentemusea, die in België een armzalig bestaan lijden, financieel, eventueel zelfs
met een competent studiebureau zou steunen en dan geregeld aan het land de re
sultaten van dit werk zou laten zien. Hier
ligt immers een dringende taak voor wie
aan culturele opvoeding wil doen.
G. Bekaert

Boekbespreking
GODSDIENST
SCHILLEBEECKX, E., Het tweede Vaticaans Concilie. (Kernen en Facetten,
5). — Lannoo, Tielt - Den Haag, 1964,
128 pp., F. 48.
Dit bundeltje Conciliebeschouwingen bevat een verzameling van reeds elders
verschenen, hier licht gewijzigde artikelen. Vanuit zijn rijke theologische en
menselijke achtergrond belicht de Nijmeegse professor enkele facetten van dit
grote gebeuren waardoor de H. Geest en
de Kerk (met haar hele menselijkheid)
vernieuwend willen optreden in de huidige wereld. Treffend is o.m. de beschrijving van de veelvormige decentralisering
die de grondtendens van het Concilie
kenmerkt.
J. Kerkhofs
LAMBERT, B., Das oekumenische Problem, Bd. 1. Vert. Walter Scheier. r
Herder, Freiburg, 1964, 332 pp., DM.
29,50 geb.
Op de boekenmarkt is er geen tekort aan
studies over het oecumenisme. Toch is er
nog een plaats voor deze Herder- uitgave:

het eerste deel van de Duitse vertaling
van het tweedelige 'Le problème oecuménique' van de Frans-Canadese dominicaan, p. B. Lambert. In tegenstelling
tot de meeste werken die slechts één of
enkele aspecten behandelen, wil de auteur een inzicht geven in heel de kwestie.
Terecht stelt de uitgeverij dit boek voor
als een handboek voor de studie van het
oecumenisme. De auteur omschrijft het
oecumenisme, beschouwt de geschiedenis
van de scheiding en van de herenigingspogingen, en handelt in de laatste drie

hoofdstukken over het wezen van het
christendom, de zending van de Kerk in
de wereld en de structuur van de Kerk.
In elk hoofdstuk definieert hij eerst het
probleem , beschrijft daarna de feitelijke
situatie in de oecumene en tracht ten
slotte te zien hoe dit probleem echt
katholiek, d.i. universeel, kan overstegen
en opgelost worden. De auteur is vooral
begaan met de methode van het oecumenisme en legt er herhaaldelijk de nadruk
op dat we meer aandacht moeten hebben
voor de levende, concrete stromingen in
de kerken dan voor abstracte en formele
beschrijvingen. Deze waardevolle, rusti-
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ge, soms iets wijdlopige bijdrage richt
zich tot eenieder, priester, seminarist en
leek, die een vrij volledig inzicht in het
oecumenisme wil verwerven.
J. Vercruysse
CONGAR, Yves, Voor een arme en dienende Kerk, vert. L. Van der Paal (De
Christen in de Tijd, 19) . Patmos,
Antwerpen, 1964, 160 pp., geb. F. 75.
Dit goed verzorgde nieuwe nummer uit
de gunstig bekende reeks bevat drie studies van de Straatsburger theoloog. De
eerste twee zijn vertalingen van vroegere
artikelen (nl. het stuk Quelques expressions traditionnelles du service chrétien
in l'Episcopat et l'Eglise Universelle en
een korte historische studie Titels en eerbewijzen in de Kerk uit Problèmes de
l'autorité). Het laatste hoofdstuk bevat
een uiteenzetting voor een groep bisschoppen te Rome over de Kerk der armen. Men mag hopen dat de hier gegeven oriëntaties tot concrete initiatieven
zullen leiden in de gehele Kerk en in alle
sectoren van haar apostolaat. De vertaJ. Kerkhofs
ler verdient alle lof.
LACARRIERE, J., Les hommes ivres de
Dieu. --- Arthaud, Paris; Vromant, Brussel, 1962, 340 pp., 50 pl., 4 Ktn., ing.
F. 297.
Dit verbazend boek is een historischsociologische en psychologische ontleding van het antieke egyptische monnikenwezen, de voor ons zo vreemde geschriften en prestaties van drie eeuwen
Woestijnvaders. Volgens L. hebben de
fellagha uit het Nijldal zich zo massaal
tot het christendom bekeerd, omdat zij in
dit nieuwe geloof een herleving zagen
van hun vroegere egyptische godsdienst
en een protest tegen het hellenisme. Geen
wonder dat hun christendom aldus heel
eigen kenmerken vertoonde. „En devenant monophysites, les Coptes n'eurent
nullement l'impression de changer la nature de leur foi mais au contraire de
confirmer leur conception du christianisme et leur vision du Christ" (p. 60) . Zij
geloofden b.v. in een naderend wereldeinde en wilden door een uiterst strenge
ascese de wereld en het vlees uit hun
leven bannen, door in de woestijn een
soort wereldvreemde 'anti-gemeenschappen' te stichten. Binnen dit kader beschrijft L. het geestelijk avontuur van
tientallen uit de literatuur bekende eremijten zoals Antonius , Pachomius, Pafnucius. Uit de analyse van hun visioenen,
'wonderen', gebedstechnieken en ascese

komt hij tot enkele hoofdtrekken van dit
'unieke religieuze experiment': een zowel
lichamelijke als geestelijke apatheia, het
leven in een visionaire wereld, en tenslotte de hesychia, de beeldenloze schou
wing. Jammer genoeg heeft dit anecdotisch en fotografisch goed gedocumenteerde boek in het Egyptische monachisme de (wellicht geringe, doch aanwezige) ke rn van authentiek evangelisch
christendom niet kunnen ontdekken. En
toch is het juist aan deze kern, aan sommige bladzijden van Antonius en Pachomius, aan enkele essais van Makarios, —
en niet aan de buitenissigheden van duizenden half-christen asceten --- te danken
dat wij de Woestijnvaders tot de katholieke traditie rekenen. Doch L. moest
deze kern missen zodra hij zijn materiaal
wilde schikken naar de eisen van een bepaalde visie: elementen zoals de eschatologie bij Paulus en de eerste kerk als motivering van maagdelijkheid, of de authentieke Christus-mystiek bij een Antonius of Makarios, of ook de beoefening
van de naastenliefde in de abdijen van
Pachomius, moest hij daarom drastisch
simplificeren of onbesproken laten. Behoudens dit (fundamentele) bezwaar
geeft het boek ons nochtans een diepgaande analyse van heel veel secundaire
elementen uit het monnikenwezen, die
door latere, slecht ingelichte generaties in
onze geestelijke literatuur zijn ingeschakeld, doch waarover ook specialisten als
A.-J. Festugière O.P. een streng afwijzend oordeel hebben geveld. J. Allary
NOVAK, M., The open Church. Vatican II, Act II. — Darton, Longman &
Todd, London , 1964, XIV - 370 pp., sh.
18.
Pedagogie-professor en student te Harvard, reveleert de auteur zich in deze
balans der tweede sessie als een briljant
journalist. Naast Wenger en Laurentin
verdient dit dagboek een ereplaats. Minder genuanceerd wellicht dan zijn beide
collega's, heeft Novaks relaas het voordeel de lijnen die de fronten verdelen
duidelijker te doen uitkomen. Hij ziet alles tevens meer vanuit de Amerikaanse
gezichtshoek, zoals zijn landgenoot Kaiser in het bekende verslag van de eerste
sessie. In het aparte hoofdstuk over de
Bishops of the US klinkt zelfs heel wat
ontgoocheling mee. Het eerder negatieve
oordeel over Paulus VI lijkt voortijdig.
Boek en besluiten zijn ongetwijfeld lezenswaard, ook voor Concilievaders.
J. Kerkhofs
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Catechise biblique et liturgique de la
conversion (Notre Catechèse, 10). —
Biblica, Brugge, 1963, 111 pp., F. 60.
In dit boekje worden een aantal artikelen
over de bekering verzameld, die vroeger
in Paroisse et Liturgie verschenen. Na
een uitgebreid overzicht van het thema
'bekering' in de Bijbel volgen pedagogische beschouwingen, een celebratie als
voorbereiding op de eerste biecht en negen lesschema's voor verschillende leeftijden. Door zijn rijkdom aan bijbelse gegevens over het thema kan dit verzamelwerk inspirerend werken bij de catechese
van de Vasten en van het Biechtsacrainc _git.
L. Vandenabeele
DESBt QUOIS, Gustave, Vivre le bon
plaisir Jle Dieu. Itinéraire spirituel, Lettres spirituelles présentés par André
Rayez S.J. (Bibiiothèque de Spiritualité,
2 ) . --- Beauchesne, Paris, 1964, 384 pp.,
gei . NF. 18,90.
Pater Gustave Desbuquois (1869-1959),
medestichter en weldra bestuurder van
de Franse 'Action populaire' (van 1905
toL 1946) heeft niet alleen een allerbe'
lal grijkste sociale invloed uitgeoefend;
hij leefde ook diep inwendig, als een geheel gegevene, en dat gevend berusten
heeft hij aan velen meegedeeld. Van die
inwe'. digheid en die leiding geeft dit
boek het beeld: zijn ' itinéraire spirituel'
(van 1889 tot 1905), zijn talrijke 'lettres
spirituelles' (van 1904 tot 1954). Onder
zijn vele geestelijke kinderen merken we
Mère Agnès en Soeur Geneviève op, van
de Karmel van Lisieux; er zijn ook heel
wat 'Auxiliaires' bij, leden van een geestelijke familie die hij van het begin af
(1923) mocht leiden. Zo vertoont dit
boek ons het geheime hart van een man
die ook uitwendig grote dingen deed,
zijn verborgen invloed die het andere
werk misschien overtrof, de nauwelijks
verrassende ondergrond van zijn opmerkelijk sociaal bereiken.
Em. Janssen
Liturgie en mission. — 33e semaine de
Missiologie de Louvain (Museum-Lessianum). r Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 288 pp., ing. F. 188.
Op het ogenblik dat de concilievaders
het schema over de H. Liturgie behandelden werd door de 33e missiologische
Week van Leuven de liturgie in missionair verband besproken. Dezelfde open
geest en hetzelfde bewustzijn van het
werkelijk universalisme van de Kerk dat

de concilievaders heeft geleid, heeft ook
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de sprekers en deelnemers aan de missiologische week tot het principieel aanvaarden gebracht van de incarnatie van
de liturgie in het eigen milieu en in de
eigen tijd. Deze opdracht stelt hoge eisen
aan al wie verantwoordelijkheid draagt
in het liturgische handelen van de Kerk.
De algemeen aanvaarde competentie van
de sprekers is een waarborg voor de suggestieve voorstellen die tijdens deze missiologische week naar voren zijn geR. De Haes
bracht.

^

Ti-IEOLOGIE

VORGRIMLER, Herbert, e.a., Gott in
Welt. Festgabe fi r Karl Rahner. 2 dln.
Herder, Freiburg, 1964, 752 - 972 pp.,
geb. DM. 98.
O p 5 maart 1964 werd Karl Rahner 60
jaar. Een gebeurtenis die niet kon voorbijgaan zonder het gebruikelijke 'Festschrift'. Dit 'Festschrift' zelf werd een
gebeurtenis: twee lijvige boekdelen, een
'tabula gratulatoria' met meer dan 900
namen, bijdragen van 72 vooraanstaande
geleerden, en een volledige bibliografie
van Rahners publikaties, 887 titels. Dit
boek te recenseren is onbegonnen werk.
We stellen het slechts voor. Even veelzijdig als Karl Rahners eigen oeuvre is
het evenals dit oeuvre gericht op de
godsdienstige nood van onze tijd. Men
vermeed de zuiver historische bijdragen
en vroeg de auteurs dat hun artikelen
'sachlich-vorausschauend zouden zijn,
dat ze ' vorwártsweisen ' en 'era f f nea'.
Verschillende artikelen bieden zo stof tot
verdere reflexie en discussie. De grote
secties van dit werk geven een beeld van
het bestreken terrein: I. Philosophische
Grundfragen, II. Theologische Grundfragen, III. Biblische Themen, IV. Zur Theologie von Christus und Kirche, V. Zum
Problem der Religionen und Konfessionen, VI. Philosophisch-Theologische
Grenzprobleme der Geisteswissenschaften, VII. Philosophisch-Theologische
Grenzprobleme der Naturwissenschaften.
Om zijn vele waardevolle studies zal dit
boek een plaats moeten krijgen in elke
theologische bibliotheek. Keurig verzorgd, met een systematisch overzicht
van Rahners publikaties, naast de chronologische bibliografie, een naam- en een
zaakregister, is dit boek een feestelijk geschenk van de uitgeverij Herder aan Karl
Rahner en aan zijn vele vrienden.
J. Vercruysse
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SCHARBERT, J., Heilsmittler im Alten
Testament und im Alten Orient (Quaestiones Disputatae, 23/24). --- Herder,
Freiburg, 1964, 346 pp., DM. 26,80.
Deze rijk gestoffeerde, wetenschappelijk
verantwoorde monografie schetst een
klaar afgelijnd beeld van de idee van
'middelaar' in het Oude Nabije Oosten
(Egypte, Mesopotamië, Syrië-Palestina,
de Hethieten) en in het Oude Testament.
Voor de ontleding van de bijbelse teksten
gebruikt S. een dubbele methode: eerst
onderzoekt hij de verschillende stijlsoorten (geschiedkundige passages van de
Pentateuch, Pentateuchwetten, deuteronomistische geschiedschrijving, de chronistische historiografie, de oudere profeten, de postexilische profeten, vooral Jr,
Ez en Is 40 - 66, de psalmen en de wijsheidslitteratuur). Na dit analytisch deel
herneemt S. zijn onderwerp op een synthetische en meer chronologische wijze,
om vier typen van middelaar in het licht
te stellen, nl. de charismatische koning,
de priester, de profeet en de martelaar.
Zoals het past in een bijbeltheologische
verklaring van het OT, opent S. een
duide lijk perspectief op het middelaarschap in het NT (als deelname aan de
mediatie van Christus) . Dank zij de
overvloedige noten (waarin de gehele
moderne informatie verwerkt wordt), en
de twee registers (auteurs en Schriftplaatsen) is dit aangenaam geschreven
boek — reeds het tweede van de S. in
dit wetenschappelijk gebied --- uitstekend
geschikt voor een ernstige bestudering
van de belangrijke bijbelse categorie van
het middelaarschap. Op enkele punten
legt de S. wellicht een te grote weigerachtigheid aan de dag, bv. in de beoordeling en waardering van de notie der
'gemeenschapspersoonlijkheid' (corporate
personality, personnalité corporative) :
wellicht vergeet hij iets te veel de grote
'fluiditeit' van deze notie, in zover nl. de
nadruk in de tweeterm individu - groep
bijna tegelijkertijd zowel op de groep
valt als op de (evident van de groep
onderscheiden) vertegenwoordigende persoonlijkheid.
J. De Fraine
SCHLETTE, H. R., Die Religionen als
Thema der Theologie (Quaestiones Disputatae, 22) . — Herder, Freiburg, 1964,
128 pp.
De oprichting van een secretariaat voor
de niet-christelijke godsdiensten verleent
aan het thema van dit boek een onmiddellijke actualiteit. In tegenstelling met de
meeste werken over het heil buiten de

Kerk onderzoekt de auteur niet de mogelijkheid der individuele begenadiging,
doch wel de heilszin der niet-christe lijke
godsdiensten, nl. „ob und inwiefern die
Religionen als 'Heilswege', d.h. von Gott
legitimierte und gewollte Moglichkeiten
der Heilsvermittlung, angesehen werden
durf en" (blz. 67) . Vertrekkend van het
feit dat alleen vanuit een geloof dat men
als absoluut aanneemt, de andere godsdiensten 'verstehend' kunnen geïnterpreteerd worden, en vooral steunend op het
bekende artikel van K. Rahner, Das
Christenrum und die nichtchristlichen
Religionen (Schriften zur Theologie, V) ,
worden hier een aantal perspectieven geopend die een nieuwe ecclesiologie uitzonderlijk kunnen verrijken. Men mag
hopen dat de auteur deze 'quaestio' zal
uitwerken tot een breed tractaat.
J. Kerkhofs
AUGUSTINUS, s., Oeuvres de s. Augustin, 29. 4e sér.: Traités Anti-Donatistes, II (Bibliothèque Augustinienne). --Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 672
pp., geb. F. 390.
De De Baptismo van Augustinus heeft
om twee redenen een uitzonderlijk belang: omwille van zijn rijke, dogmatische
inhoud enerzijds, en anderzijds omwille
van de bijzondere omstandigheid dat dit
werk zich niet keert tegen de opinie van
een ketter, maar van de vereerde en geliefde martelaar voor het geloof, de H.
Cyprianus. Men weet dat vooral in dit
werk de duidelijke leer over geldigheid
en ongeldigheid van het doopsel werd
ontwikkeld, die tot de definitieve verworvenheden van het dogma zou gaan
behoren. De polemiek heeft verhinderd
dat een volledig tractaat over het doopsel tot stand kon komen: de aandacht
gaat vooral uit naar de minimale voorwaarden, die voor een louter geldig
doopsel worden vereist. Ofschoon we in
de tekst van Augustinus nog uitdrukkelijk het getuigenis vinden van iemand,
voor wie de geloofsbelijdenis van de
christelijke gemeenschap (in geval van
kinderdoop) een constitutief element is
van het geldig doopsel, staan wij hier
wellicht toch bij het begin van een evolutie, waarin het doopsel gaandeweg
haast uitsluitend als de zaak van de dopende priester werd beschouwd. Nu de
actieve deelname aan de viering van het
doopsel, mede door het invoeren van de
volkstaal, weer in ere werd hersteld, zijn
we geneigd ook iets positiefs te ontdekken in de positie van Cyprianus. Ook het
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onbetwistbaar oecumenisch aspect van
Augustinus' positie mag niet al te modern worden geïnterpreteerd: hij erkent
inderdaad de geldigheid van het doopsel
bij de afgescheurde kerken, maar in het
perspectief waarin hij de dingen ziet, kan
dit doopsel geen bron van genade zijn.
Zolang de afgescheurde niet uitdrukkelijk zijn schisma verloochent, kan het
doopsel in zijn leven geen vruchten dragen. Augustinus stond voor een delicaat
probleem. Cyprianus was een overtuigd
voorstander van de herdoop van christenen die buiten de katholieke Kerk het
doopsel hadden ontvangen. Cyprianus en
vele andere Afrikaanse bisschoppen verdedigden deze positie met een overvloed
van argumenten. Een groot deel van De
Baptismo bestaat uit een geduldige weerlegging van deze vele getuigen. De oplossing die Augustinus gaf aan dit probleem is wél verrassend modern. Hij acht
het helemaal niet uitgesloten dat een heilige bisschop zich werkelijk zou vergissen, zonder dat hij daarbij zijn heiligheid
verliest. Augustinus vindt zelfs in de
Schrift een analoog voorbeeld: Petrus
die door Paulus werd terechtgewezen, en
met reden (zoals bekend, ging Augustinus hier niet akkoord met Hieronymus,
die het volkomen onaanvaardbaar achtte
dat Petrus zich werkelijk zou hebben vergist!). Belangrijk is vooral dat men, ondanks de meningsverschillen, in vrede en
eenheid met de andere broeders in het
geloof wenst te leven: en daarin is Cyprianus steeds een voorbeeld geweest.
Voor het overige is het begrijpelijk dat er
zelfs in geloofszaken verschil van opinie
bestaat, zo lang een algemeen concilie
van de Kerk de kwestie niet heeft beslecht: en dit was ten tijde van Cyprianus nog niet gebeurd. De aandachtige
lezer constateert dus weer dat een nog
zo zeer door historische omstandigheden
bepaald werk van Augustinus nooit ontaardt tot een banale polemiek. Zoals
steeds bevat ook deze uitgave, naast een
voortreffelijke vertaling en inleiding, een
aantal complementaire nota's, waarin
meermalen over het verschil tussen Augustinus' opvattingen en de moderne
theologie wordt gehandeld.
H. Jans

DEISS, L., Synapse de Matthieu, Marc
et Luc avec les parallèles de Jean. I: Intr.,
notes et vocabulaire (Coll. Connaitre la
Bible) . --- Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 192 pp.
Deel II, dat we reeds vroeger bespraken
(juni 1964, p. 910) , vindt nu in deze
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publikatie zijn noodzakelijk complement.
Een eerste sectie is gewijd aan de literaire en theologische aard van elk van de
drie synoptische Evangeliën. In een
tweede deel worden de pericopen synoptisch behandeld, in functie dus van de
onderlinge overeenkomsten en afwijkingen tussen de drie Evangeliën. Van belangrijke pericopen wordt ook een korte
exegetische studie gemaakt (met bibliografie). Tot slot een vocabularium van
de meest voorkomende termen bij de synoptici. Wie gevoelig is voor de eigen
tonaliteit van de afzonderlijke Evangeliën zal zich dit werk graag aanschaffen.
J. de Gendt

MORAAL
PERQUIN, S.J., Prof. Dr. N., Verwerkte en verdrongen sexualiteit. --- Romen
Zonen, Roermond-Maaseik, 1964, 103
pp., f 4,50.
In dit kleine boekje heeft Schr., zoals wij
enige maanden geleden reeds aankondigden, een nadere uitwerking en aanvulling
gegeven van het artikel dat hij onder de
titel Intergratie en desintergratie der
jeugdige sexualiteit in Dux publiceerde.
Juist in verband met de vele en soms niet
heldere gesprekken die over dit onderwerp gevoerd worden, lijkt dit boekje
zeer welkom ter verheldering.
R.S.
CHAUCHARD, Paul, Le respect de la
vie (Collection Beauchesne, 2) . Paris,
1963, 208 pp., ing. NF. 9.
Naar aanleiding van het beruchte 'thalidomide-proces' van Luik heeft de bekende auteur een beknopt vademecum gepubliceerd, dat systematisch de problemen behandelt die op de 'eerbied voor
het (menselijk) leven' betrekking hebben:
gehandicapte kinderen, euthanasie van
volwassenen, vruchtafdrijving, gebruik
en misbruik van de chirurgie (sterilisatie), van de geneesmiddelen, van het experiment met de menselijke persoon. Ondanks het feit dat aan elk van deze problemen slechts enkele bladzijden zijn gewijd, weet de auteur, zoals trouwens in
zijn andere werken, al te voorbarige conclusies of te weinig genuanceerde oordelen , in casu veroordelingen, te vermijden. Bijzonder interessant is de uitdrukkelijke bedoeling een menselijk ethiek op
te bouwen, die niet uitsluitend op specifiek 'kerkelijke' uitspraken gebaseerd is.
H. Jans
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PSYCHOLOGIE
EN FILOSOFIE
JUNG, C. G., Zwei Schriften fiber analytische Psychologie (Gesammelte Werke, Bd. 7) . — Rascher-Verlag, Zürich,
1964, X - 372 pp., Zw. Fr. 31.
De Duitse reeks der volledige werken
van C. G. Jung brengt in dit deel (het
vierde dat verschijnt) een zeer belangwekkende aanwinst voor al wie de groei
in de inzichten van de Zwitserse dieptepsycholoog wil nagaan. In feite zijn er
twee werken van niet al te grote omvang
in opgenomen (Liber die Psychologie
des Unbewussten en Die Beziehungen
zwischen dem Ich und dem Unbewussten) ,
maar Jung heeft daarin op een bevattelijke wijze het essentiële van zijn dieptepsychologische ontdekkingen vastgelegd.
Nu is het wel zo dat de uiteindelijke versies (van 1943 en 1945) slechts na heel
wat herwerkingen tot stand zijn gekomen. Aan beide `erken liggen immers
kortere uiteenzettingen ten grondslag, de
eerste uit 1912 (Neue Bahnen der Psychologie) , de tweede uit 1916 (Die
Struktur des Unbewussten) . Ook deze
twee teksten werden opgenomen in appendix. Aldus kan men in dit éne deel de
hele ontwikkeling van Jung nagaan;
dank zij het onderling vergelijken van de
drie of vier stadia die in de loop van een
dertigtal jaren door Jung werden afgebakend. Daarom is dit deel niet alleen
nuttig als een gemakkelijk naslagwerk,
maar tevens als studie-materiaal dat een
genetisch inzicht verschaft in de opvattingen en de psychotherapeutische werkwijze van een der grootmeesters der diepR. Hostie
te-psychologie.

Dit filosofisch handboek bevat een cosmologie en een wijsgerige psychologie.
De cosmologie is iets minder up to date
en minder rijk met referenties gestoffeerd
dan de psychologie. Alle grote en kleine
problemen van wereld en mens worden
helder gesteld en met zorg opgelost. Interessante bijvoegsels behandelen ex professo de afwijkende wereld- en levensbeschouwingen van Marx en Sartre. Het
zal de Engelssprekenden zeker een
vreugde zijn met een van de volledigste
en klaarste manualia van het hedendaagse Frankrijk kennis te maken.
A. Poncelet

i GESCHIEDENIS
IS A CKER, K. VAN, Geschiedenis voor
mensen. — Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1964 , 54 pp., F. 65.
Een klein mooi essay. De ervaren historicus Van Isacker bezint zich over zijn
vak, de geschiedenis, en komt tot het besluit dat geschiedschrijving eerst en vooral de mens in het verleden wil leren kent
Ti en, en nog wel om de mens van heden
beter te begrijpen. Elke generatie herschrijft de geschiedenis omdat zij vanuit
haar eigentijdse hoek het verleden op een
nieuwe manier ziet; en in elke generatie
zal dan nog de christen en de agnosticus,
de jonge en de oude historicus, die hetzelfde materiaal hanteren, anders over
het verleden schrijven. Geschiedschrijving is steeds subjectief, maar moet eerlijk zijn en de zin voor het mysterie eerbiedigen. Dit lijkt erg op de aangevochten theorie van Jan Romein, maar kan
ook juist begrepen worden. Over het vak
geschiedenis zijn nog heel wat andere
beschouwingen te maken, maar de fijnproever die dit essay leest, garanderen
wij dat hij er rijker mens door wordt en
zich de onvervangbare rol van de echte
geschiedschrijver beter zal realiseren.
M. Dierickx

BERG, Dr. J. H. van den, Psychologische en theologische antropologie. —
Uitg. Callenbach, Nijkerk, 1963 (3e
druk) , 44 pp., f 2,90.
Een slechts in geringe mate gewijzigde
herdruk van de rede, waarmee Prof. v.
d. Berg in 1952 zijn ambt als hoogleraar
in de pastorale psychologie en psychopathologie in Utrecht aanvaardde. Het is
verblijdend, dat hiermee opnieuw de aandacht wordt gevestigd op deze belangwekkende bezinning op grondvragen van
de psychologie.
J. Kijm

LAUNAY, Jacques de, Geheime Diplomatie. De strijd achter de schermen in de
tweede wereldoorlog 39 - 45. — Brepols,
Turnhout - Brussel, 135 bl., 16 blz. platen
en facsimili's, geb. 110 F.

MUNIER, A., A manual of Philosophy,
11- 2, vert. T. W. Connolly. — Desclée
Co, Doornik-New York, 1964, XXIV 580 pp., geb. $ 8,50.

In het Strevennummer van augustus 1963
(p. 1102) , hebben wij de Franse uitgave
van dit boek besproken, dat tegelijkertijd
in acht talen verschijnt.
M. Dierickx
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VERDOODT, Albert, Naissance et signification de la déclaration universelle
des droits de l'homme (Etudes Morales
Sociales et Juridiques) . — Nauwelaerts,
Leuven, 1964, XIV - 356 pp.
Dit boek is de eerste geschiedkundige
studie die verschijnt over het ontstaan en
de onmiddellijke voorbereiding van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, zoals deze in 1948 goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering van de V.N. De auteur had hierbij als enige bedoeling zoveel mogelijk
de rechtstreekse bronnen van de Verklaring te laten kennen, zonder hierbij enig
persoonlijk waarde-oordeel van morele,
wijsgerige of zelfs juridische aard te laten
doorwegen. Hoofdbestanddeel van het
boek is dan ook de studie van alle documenten die de geleidelijke groei weergeven van elk der dertig artikelen van de
Verklaring. Op die wijze leert men meteen de doelstellingen kennen die de opstellers van de Verklaring bezielden.
Verder worden ook behandeld: de werkmethode, voorstellen die werden verworpen, een analyse van het Praeambulum.
Het boek biedt verder een bronnenopgave en een bibliografie. F. Van Neste

LITERATUUR
KUTSCHER, Artur, Wedekind. Leben
und Werk. List Verlag, Mi nchen,
1964, 380 pp., DM. 12,80. r-- WEDEKIND, Frank, Prosa. Dramen, Verse. II.
Bd. --- Langen - Muller Verlag, Miinchen, 850 pp., DM. 36.
Kutschers studie, al daterend uit 1922-31
en toen driedelig, is nog altijd hét standaardwerk over de veelzijdig-eenzijdige
auteur Wedekind (1864 -1918) , voorloper en afwijzer van het expressionisme
en in vele opzichten tevens de enige centrale vertegenwoordiger van die houding
t.o.v. het leven. S. bewandelt de vertrouwde weg van een monobiografisch
panorama met gedetailleerde acribie die
gelukkig uitloopt in interpretatie. Meteen
is het ook vaak een verdediging en bescherming van Wedekind, bij de eerste
publikatie wellicht erg nodig, thans toch
nogal overbodig, ondanks de voorbeeldige kniptechniek van heruitgever K.
Ude. Vooral het kapittel over Wedekinds psyche en opvatting der artistieke
roeping is waardevol. — Kutschers visie
kun je meteen toetsen aan de 2e bundel
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uit het Wedekindoeuvre, die, op Hidalla
(1903 - 04) , Schloss W etterstei n (1910) ,
Franziska (1911) en Simson (1913) na,
vooral de kleinere of de minder bekende
dramatische ontwerpen bevat, maar ook
een aantal prozaverhalen van gemengde
betekenis en zijn politieke Simplicissimuslyriek. Ook dit deel is niet als een kritisch monument gedacht maar als een
waarheidsgetrouw document van wat nu
precies de beruchte Wedekind gepresteerd heeft. De commentaar, d.i. de bewaarde expressiviteit achterhalen, is een
onmisbare opgave bij elke lezer. Historische notities ontbreken daartoe jammer
genoeg; maar uit de vele schakeringen
komt in ieder geval meer naar voren dan
alleen obsessie en 'Unzeitgemassheit':
veeleer een nooit aflatend zelfanalist, een
tragicus met heel veel zelfspot, een modern romanticus met een vormechte dramatische structuur, een wereldauteur.
C. Tindemans
SCHLEGEL, August Wilhelm, Geschichte der klassischen Literatur. --- W.
Kohlhammer, Stuttgart, 1964, 359 pp.
Dit derde deel in de heruitgave der verzamelde werken van A. W. Schlegel
proclameert met veel nadruk de idealen
van schoonheid en harmonie en is precies daardoor direct in de literair-esthetische opvattingen van S.'s eigen tijd te
projecteren. Sterk onder de invloed van
zijn broer Friedrich, is hij eenzijdig geestdriftig over de Griekse literatuur en
vindt in de Romeinse niet veel meer terug dan retoriek en virtuositeit, waaronder b.v. Vergilius en Horatius sneuvelen. Uit deze grondstelling klinkt de
polemiek met tijdgenoten (o.m. Klopstock) die zich vooral door het Romeinse i.p.v. het Griekse voorbeeld hadden
laten inspireren. Vandaar een essentieel
document bij de studie van het klassicisme.
C. Tindemans

TONEEL

KOTZEBUE, Agust von , Die deutschen
Kleinstádter. — III pp. DM. 6. r
SCHNITZLER, Arthur, Anatol. 202
pp., DM. 9. — THIECK, Ludwig, Die
verkehrte Welt, 148 pp., DM. 6. — Walter de Gruyter
Co, Berlin, (Komedia
5, 6 en 7) , 1964.
De drie laatste deeltjes in deze serie zijn
ook dit keer uitgepikt volgens historische
verdienste of interesse. A. von Kotzebue
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(17611819), destijds ook in beide Nederlanden decennia lang favoriet, valt uit
de gangbare burgerlijke dramatiek om
zijn cynisme en ongenadige hekeltoon en
om het praktisch theatrale, wat dit stuk
tot een ook thans nog repertoirehoudend
drama heeft gemaakt. A. Schnitzlers
(1862-1931) Anatol (1888-91) , hier voor
het eerst volledig en kritisch afgedrukt,
krijgt van heruitgever E. Offermanns een
voorbeeldige inleiding mee die S.'s theaterhistorische betekenis gaver demonstreert. L. Thieck (1773-1853) brengt in
zijn Verkehrte Welt (1799) een met
eruditie volgepropte romantische comedie,
met vooral toch Aristofanesscholing en
Shakespeareparodie. Heruitgever K. Pestalozzi maakt duidelijk dat S.'s vorm- en
conceptierenovaties school hebben gemaakt, o.m. bij Pirandello en Anouilh.
C. Tindemans
HOCHWALDER, Fritz, Dramen II. —
Langen-Muller Verlag, Munchen, 1964,
264 pp., DM. 14,80.
Het begrip 'schuld' levert de eenheid op
van deze tweede bundel toneelstukken.
Der ótEentliche Ankláger (1948) , rond
om de figuur van de Revolutierechter
Fouquier-Tinville, weigert het (zo moderne) excuus te aanvaarden van het
moorden-op-bevel omdat de innerlijke
autoriteit van het individuele geweten en
verantwoordelijkheid altijd primeren moet.
De streng klassieke structuur met (te)
sterke dramatische tegenstellingen evolueert tot een tijdeloze farce. Der Ulnschuldige (1949) is meer een parabel waarin
de moraal wel eens in de coulissen glijdt
en S. zich verplicht ziet in een driedubbele finale de lesjes duidelijk te spellen
zodat de figuren tot marionetten ontaarden. Vertrokken als karaktercomedie,
wordt deze moderne moraliteit door de
vaardige kunstgreepjes niet helemaal
doodgedrukt. 1003 (1963) is veeleer een
gedramatiseerd essay waarin de Leporello-titel discussies suggereert over de hedendaagse mens die vrij pessimistisch uitvallen. Ook de handeling blijft meer beC. Tindemans
spiegeling dan actie.

KUNST
K

1^
1
BOUGIER, A.-M., Georges de la Tour,
Peintre du Roy. --- Desclée de Brouwer,
1963, 275 pp., 16 pl.
Met heel veel toeleg en nog meer enthou-

siasme wil Annette-Marie Bougier ons
overtuigen van de mystieke grootheid
van Georges de la Tour, peintre du roy.
Niemand betwist nog het belang en de
oorspronkelijkheid van de Lorreinse
schilder uit de XVIIe eeuw die bij het
begin van onze eeuw opnieuw werd ontdekt en vooral door Malraux' opgetogen
bewondering een ruime bekendheid verwierf. Men heeft echter redenen te over
om uit te zien naar een rustige, overwogen, objectieve voorstelling van deze
schilderkunst die een te gemakkelijk object is geworden voor literaire ontboeze
mingen. De auteur bezat de elementen
voor een dergelijke voorstelling. Maar zij
heeft zich laten verleiden. Zij laat haar
wetenschap en eventueel begrip van deze
schilder vervloeien in een onbeheerste en
niets ter zake doende overdaad van persoonlijke opmerkingen die moeten getuigen van haar onderzoekingen (bijvoorbeeld over de flora van Vic, die de
auteur dan aanwendt voor een min of
meer poëtische inkleding van de ontmoeting van de la Tour met zijn aanstaande
bruid) of van haar literaire belezenheid.
A. M. Bougier heeft het ons daardoor
moeilijk gemaakt het eigenlijk object van
haar boek te onderkennen en helemaal
in haar soms aandoenlijk enthousiasme
op te gaan.
G. Bekaert
GAISER, Gerd, Moderne Malerei. —
Knorr & Hirth Verlag, Mi nchen, 1963,
240 pp., 108 klpl., geb. D.M. 24.
Van Gerd Gaiser, de schilder, pedagoog
en romancier, zijn vroeger in de serie
Das Kleine Kunstbuch drie afzonderlijke
deeltjes verschenen: 1. van Cézanne tot
Bonnard, 2. van Matisse tot Miro, 3. van
Arp tot Wols. Deze drie vormen nu, samengebracht in één volume, een uitstekende inleiding op de moderne schilderkunst, voor iedereen bevattelijk. Men
verwarre ze niet met het kleine Moderne
Kunst door dezelfde auteur in dezelfde
serie uitgegeven. Als doorwinterde pedagoog heeft Gerd Gaiser zijn boek in twee
delen ingedeeld. Hij begint met een korte
algemene inleiding waarin hij op originele
wijze de kunstenaars en de ismen waarin
ze waren betrokken situeert. Het grootste
deel van het boek bestaat echter uit een
serie van honderd-en-acht kleurreproducties, waarbij de auteur telkens een vrij
uitvoerige bespreking voegt. De reproducties zijn betrekkelijk klein, maar voortreffelijk. Samen vormen zij een van de
beste overzichten van de moderne schilderkunst, al moeten we hier dan toch aan
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toevoegen dat schilders als Picasso, Klee,
Kandinsky en andere van de grootsten
met één of twee reproducties een beetje
in het gedrang komen omwille van het
overzicht.
G. Bekaert

WETENSCHAP
DERAEMAEKER, R., Menselijke erfelijkheid (Randgebieden, 9). — Lannoo,
Tielt, 1963, 240 pp., ing. F. 95, geb. 120.
Zo lang is het nog niet geleden, dat men
in katholieke kringen een zekere angstvalligheid of zelfs ongenoegen manifesteerde voor de wetenschappelijke behandeling van de menselijke erfelijkheid. De
vrees dat specifieke waarden van de
menselijke ethiek, o.m. de vrije wil, daardoor in het gedrang zouden komen, werd
gevoed door de inderdaad extreme posities die door sommige beoefenaars van
deze wetenschap werden ingenomen.
Gaandeweg drong echter toch de overtuiging door, dat men, ook als christelijk
moralist, onvermijdelijk in een slop geraakt, wanneer men weigert te erkennen
en te aanvaarden wat is, d.w.z. wat de
mens ook is, als biologisch en psychologisch wezen. Het lijdt dus wel geen twijfel dat een boek als dat van Dr. Deraemaeker voorziet in een nog steeds actuele behoefte aan degelijke en verantwoorde informatie op dit gebied. De auteur behandelt achtereenvolgens de biologische grondslagen van de menselijke
erfelijkheid, de problemen van de familiegenetiek en van de bevolkingsgenetiek.
Gemakkelijke lectuur is een goed boek
over erfelijkheid nooit: daaraan hebben
de ingewikkelde verschijnselen zelf
schuld! De auteur is er evenwel in geslaagd de lezer geleidelijk en systematisch in te leiden. Het ethisch aspect
werd niet verwaarloosd en telkens als
het nodig bleek, werd de interferentie
van ethische normen en wetenschappelijke
gegevens kritisch onderzocht. Bijzonder
aangenaam is de zakelijke, objectieve
stijl, waaraan het te danken is dat haast
iedere bladzijde werkelijke nieuwe informatie bevat en het geheel van het werk
een indrukwekkende massa feiten verzamelt.
H. Jans

OVERHAGE, Paul, Die Evolution des
Lebendigen. Das Phánomen, (Quaestiones Disputatae, 20/21). r Herder, Freiburg, 1964, 262 pp.
P. Overhage heeft reeds bekendheid ver-
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worven door zijn pogingen om biologisch
niet gespecialiseerd publiek vertrouwd te
maken met de meest recente feiten én
hun interpretaties die de grondslagen
vormen van de wetenschappelijke evolutieleer. In dit werk worden weer enkele
gegevens en de daarop gebaseerde begrippen kritisch onderzocht: de evolutie
van het leven in zijn geologische opeenvolging, de 'snelheid' van het evolutief
proces, de 'gerichtheid' van een evolutie,
de onomkeerbaarheid van het proces, de
zg. transitievormen in het proces, het
probleem van het 'uitsterven' van een
bepaalde groep of soort, de specialisatie
en diversificatie van een groep, de constructie van een 'stamboom'. Telkens
krijgt de lezer eerst de onontbeerlijke feiten, vaak met behulp van tabellen en
figuren, voor ogen, om dan pas met de
auteur te gaan nadenken over de gefundeerdheid en betrekkelijkheid van de op
deze feiten gebaseerde begrippen, wetten
en redeneringen. Het hoeft wel geen betoog dat deze methode de enige is die
met een zekere kans op succes de kloof
kan overbruggen tussen de vaak goed
bedoelde filosofische en theologische bespiegelingen over dit onderwerp en de
door de wetenschap oorspronkelijk verworven begrippen en redeneringen. Een
minimum aan informatie, en laten we dat
minimum niet al te eng opvatten, is absoluut nodig om te vermijden dat men
van meet af aan langs elkaar heen zou
praten. Ons inziens is de auteur op
merkwaardige wijze in zijn opzet geslaagd. Zijn boek is meer dan een goed
gebouwd en helder geschreven werk: het
is een dienst die hij bewijst aan de christelijke gemeenschap van onze tijd.
H. Jans

l
i

VARIA

LECLERCQ, J., De vrijheid van opinie
en de katholieken, vert. A. Vandenbunder. — Patmos, Antwerpen, 1964, 200
pp., F. 110.
De oorspronkelijke, Franse uitgave bespraken wij reeds eerder in 'Streven'
(mei 1964, 821- 822) . Dit voortreffelijke
boek nu ook in een Nederlandse vertaling ter beschikking te stellen was een
zeer gelukkig initiatief. Zo zal de Nederlandse lezer kunnen deelnemen aan deze
evenwichtige en persoonlijke bezinning
over de vrijheid van opinie in Kerk en
wereld. De actualiteit en de noodzake-
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lijkheid van deze bezinning behoeft wel
niet onderstreept te worden. We betreuren het toch dat de r-- wellicht aan te
passen --- bibliografie achterwege bleef.
J. Vercruysse
FARINE, Ph., L'Europe en devenir. —
Ed. Centurion, Paris, 1964, 176 pp., geill.
De secretaris van de Franse actie tegen
de honger, tevens voorzitter van verschillende Europese bewegingen in zijn
land, wil hiermee aan een breder publiek,
vooral van jongeren, de zin en de huidige stand van de Europese eenmaking
meer bekendheid geven. Bewust accentueert hij de plicht van Frankrijk zich in
deze evolutie in te schakelen. Het vlot
geschreven werkje, geïllustreerd met talrijke foto's, kaarten en grafieken zal o.m.
in het onderwijs goede diensten bewijzen.
1. Kerkhofs
TROISFONTAINES S.J., Roger, I do
not die. — Desclee Company, New York,
1963, 295 pp., BF 190.
Van het voortreffelijke boek „Je ne
meurs pas ... , waarvan vorig jaar een
nederlandse vertaling verscheen, is nu
ook de engelse vertaling gereed gekomen. Een prachtige meditatie over de
dood en dus over het leven — die
uiteindelijk in Christus zijn volle betekenis krijgt. (Cf. Streven, november, 1963,
R. S.
p. 182) .
UTZ, A.-F., & GRONER, J. F., Relations humaines et société contemporaine.
t. III, version franc. par H. Th. Conus.
— Edit. St-Paul, Fribourg-Paris, 1963,
pp. 2383 à 3831, ing. Zw. F. 49,50, geb.
F. 54.
Met dit derde deel wordt de sociale 'summa' van Paus Pius XII voltooid. Het
werd met evenveel zorg en kunde samengesteld als de vorige: het geheel
werd systematisch geordend, aan elke
tekst gaat een overzichtelijke korte inhoud vooraf, een uitgebreid zaken-register vergemakkelijkt de opzoekingen. Op
enkele jaren afstand is het moge lijk de
geschriften en redevoeringen van Pius
XII naar waarde te schatten. Ongetwijfeld werden deze laatste jaren de accenten anders gelegd; doch Pius XII was
zich ten volle bewust van de zending van
de Kerk in de wereld van vandaag. Hij
ondernam een grootse poging om de
Kerk uit haar isolatie los te werken en
het licht van het geloof in deze wereld te
doen stralen. Op dat werk bouwen we

thans verder; weliswaar met meer inzicht
in de dynamische aspecten van de christelijke grondvisie en in de consequenties
der mense lijke vrijheid, die zich steeds
voor nieuwe situaties geplaatst weet.
F. Vandenbussche
POCKE

Elsevier
ROGIER, L. J., Geschiedenis van het
katho licisme in Noord-Nederland in de
zestiende en zeventiende eeuw. Bij
zijn verschijnen in 1945 en 1946 werd
dit werk door vakmensen bizonder geprezen. Bij een groeiende bezinning op
de verhouding tussen refomatie en katholicisme in ons land kan men het slechts
toejuichen, dat wij deze studie thans ook
in pocketeditie hebben. De auteur vermeldt zelf, dat hij enkele verbeteringen
en aanvullingen heeft aangebracht en dat
de noten hebben plaats gemaakt voor een
bibliografisch overzicht.
R.S.
Salamander-pockets
Leonard HUIZINGA, Tien glazen wijn.
--- Em. Querido, Amsterdam, 1964,
f 1,75.
Dat er blijvende vraag zou zijn naar
„Tien glazen wijn'', is allerminst verwonderlijk. Het is een kostelijke wijn die
hier geschonken wordt. De verhalen, of
wil men liever, de avonturen van Pieter
Bok vormen een allerprettigste lectuur.
Huizinga verstaat de kunst een kort, geladen verhaal te schrijven dat de lezer
vasthoudt tot het einde. De verhalen
worden gedaan in de avondlijke en nachtelijke rust van een stil bergdorp. Ieder
verhaal voert de lezer ver weg van de
vredige dorpsherberg waar de twee
vrienden zitten met hun heerlijk glas
wijn; telkens echter wordt de lezer teruggevoerd naar de ongestoorde vrede van
het slapende gehucht én .... de overgang gaat als vanzelfsprekend en heel
natuurlijk. De nachtelijke vrede omraamt
deze verhalen als momenten van stilte
tussen de bewogen belevenissen van de
verteller.
Joh. Heesterheek
A. T. W. SIMEONS, Wie het leeuwenmasker dragen, Vertaling van A. Rutgers
van der Loeff-Basenau. ^-- Em. Querido,
Amsterdam, 1964, f 1,75.
In de oosterse wereld van India, voor
westerlingen vaak zo vreemd, in een we-

BOEKBESPREKING
reld van schoonheid en tragiek voert ons
dit werk van Simeons. Het is de geschiedenis van Govind, een welgestelde kleermaker, die door de lepra wordt aangetast; huisgezin, bedrijf en samenleving
moet verlaten, om zich aan te sluiten bij
een groep leprozen die, verafschuwd en
gemeden door hun medemensen, bedelend en in de grootste ellende met hun
wegrottende lichaam langs de wegen
voorttrekken, levend van wat hun toegeworpen wordt of wat deze stakkers
door diefstal weten te bemachtigen. Het
is een hel waarin deze Govind zich
verplaatst ziet, een bestaan dat hem walg
inboezemt, doch waaraan ook hij zich in
verloop van tijd overgeeft. Er is geen
andere keuze. Diep in hem blijven toch
smeulen hoop en vertrouwen dat er misschien nog redding mogelijk is. En inder
daad --- na veel ellende en harde slagen
— geraakt Govind in een der lepra-ziekenhuizen en na een jarenlange kuur
herkrijgt hij zijn gezondheid en daarmede
zijn hereniging met vrouw en kinderen;
zijn terugkeer in de samenleving.
„Wie het leeuwenmasker dragen" is met
grote kennis en diep inzicht en begrip
van de oosterse mens en mentaliteit geschreven. Zo geheel anders toch reageert
de oosterling, mediterend over zijn levensgang, op de wisseling van geluk en
rampspoed. En vooral ervaart de lezer
de warme mensenliefde waarmede de
auteur deze levensgeschiedenis van
vreugde en leed en menselijke hartstocht
heeft weergegeven.
De vertaling is
Joh. Heesterbeek
een zéér verzorgde.
A. RUTGERS VAN DER LOEFFBASENAU, Mens of wolf? — Querido,
Amsterdam, 1964, f 1,75.
Het verhaal van een „sterke" vrouw met
haar zoontje bij het einde van de oorlog
in 1945 in Silezië. De Duitsers trekken
weg — Russen en Polen komen en gaan,
plunderend, meeslepend wat hun hebzucht opwekt. Het zijn harde en bittere
dagen, weken, maanden die de moeder
en het kind moeten doormaken. Doch
deze vrouw die geen haat kent, doch in
ieder, vriend of vijand, een mens ziet,
doorstaat dit alles ongebroken. Tot ten
slotte tijding komt van haar man en zij
met haar jongen de langdurige reis kan
ondernemen naar het Noorden van
Duitsland. Ook dan houden de beproevingen en moeilijkheden niet op. Het is
een lange lijdensgeschiedenis doch die
ten slotte in het zuiden in het stadje 01menheim zijn einde vindt. Menselijke
goedheid in een wereld van haat. Me-
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vrouw van der Loeff heeft met een diep
inleven en een liefdevol hart dit verhaal
geschreven, dat een aanklacht is en een
troost. Zeer aanbevolen.
Ina BOLDIER-BAKKER, Honger en
Als de hoge vloed komt. r--- Em. Querido, Amsterdam, 1964, f 1,75.
Onder het respectabele aantal werken
dat Ina Boudier-Bakker in haar lange
schrijversloopbaan gepubliceerd heeft,
komen mij de korte verhalen nog steeds
als de meest geslaagde voor. De schrijfster heeft er haar loopbaan mede ingezet
en zij heeft haar liefde ervoor nimmer
verloren. Levendig en scherp van contour zijn haar korte verhalen; zij missen
de hinder lijk lange bespiegelingen die de
nederlandse romans --- gelukkig niet alle
— zo vaak gerekt en statisch maken.
Lees hier in deze pocket het mooie verhaal „Honger": een kort, gaaf, sterk geheel. Het boeit, niet zozeer door superieure stijlkwaliteiten noch door bijzondere
eigenschappen van taal (die zelden bij
Boudier-Bakker opmerkenswaardig is) ,
doch door een onafgebroken sterke spanning. Het is een voortreffelijke keuze van
de uitgever geweest dit verhaal met de
schets „Als de hoge vloed komt" opnieuw uit te geven.
Joh. Heesterbeek
Penguin Modem Poets, vol. 3. — George
Baker, Martin Bell, Charles Causley,
Penguin Books 1962, 125 pp., 2/6.
In een prijzenswaardige poging om de
moderne lyriek dichter bij het grote publiek te brengen, heeft Penguin nu zijn
derde deeltje in de Modern Poets uitgebracht. Een zestigtal gedichten van drie
moderne Engelse dichters vormen de inhoud.
Van alle drie de auteurs mag gezegd worden dat zij meer belang hebben als representanten van een vrij acute lyrische
malaise dan als dichters. Bakers eenkennige, niet aflatende nadruk op de chaotische eigenschappen van het leven in
vergelijking met de serene, hoewel onkenbare rust voor de geboorte en na de
dood is weinig interessant. Hij schrijft
onder enige atmosferen emotionele druk,
maar zonder precisie, effectiviteit of nuance. Martin Bell maakt een sympathiekere indruk: onder het mom van descriptive verse geeft hij zijn verlegen, soms
ietwat cynisch, altijd sophisticated commentaar op de dingen die de bourgeois
stadsmens van de beschaving te genieten
krijgt, daarbij een intelligent gebruik makend van een vrij spitse algemene ont-
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wikkeling. Charles Causley is de minst
grijpbare van het drietal. Nu eens bedriegelijk eenvoudig à la Blake, dan weer
sophisticated A la Laforgue/Eliot. Hij is
ook het minst thematisch van de drie, in
de zin dat hij niet zo zeer de schijn wekt,
een appeltje met het leven te schillen te
hebben.
Maar alles bij elkaar is de oogst niet
F. J. van Beeck
imposant.

Phoenix-Pockets
C. M. STIBBE, Kreta en Mykene. —
W. de Haan, Standaardboekhandel,
Zeist - Antwerpen, 1964, 135 pp., geïll.
Sinds Schliemann en Sir Arthur Evans
ons de Griekse beschaving, zoals die
bloeide in het moederland, Kreta en
Klein-Azië, naderbij brachten, is de belangstelling voor dit rijke cultuurgebied
nog steeds toegenomen. Vele nog niet
volledig opgeloste problemen blijven de
geleerden intrigeren. Ook Stibbe werd
zeer geboeid door de oergeschiedenis van
onze cultuur, bijzonder door de mysteries
van Kreta en Mykene. Hij nam sinds
1956 deel aan de Grieks-Nederlandse opgravingen op Kreta en in dit interessante
boek vertelt hij van ontdekkingen en ervaringen, daar opgedaan. Zijn persoonlijke deelname aan de expeditie stelde
hem in staat een boeiend relaas te schrijven over die oude geschiedenis. Vele,
zeer instructieve, illustraties dragen er
toe bij om zijn betoog met succes te volC. de Groot
gen.

Prisma pockets
HARTOG, Prof. C. den, Gezonde voeding, gezonde mensen. — Na de Nieuwe
voedingsleer uit de Aula-reeks, dat voor
niet-deskundigen wellicht wat moeilijk is,
thans een eenvoudige en duidelijke uitleg
over krachten en waarden in de voeding.
Enige wenken voor goede voeding besluiten zijn uiteenzettingen.
PICARD, Charles, Het dage lijks leven
in het oude Griekenland. — Voor belangstellenden biedt dit boekje van een
archeoloog en kunsthistoricus zeer veel
interessante details.

BUDDINGH, C., Prisma citatenboek 3.
— De naam van de samensteller staat
borg voor een bundel waar men op regenachtige middagen veel plezier aan
kan beleven en intussen bij goed lezen
ook heel wat zelfkennis kan opdoen.
HEINLEIN, Robert, Science-fiction verhalen 2. — Spreekt voor zichzelf.

CLARKE, Arthur C., De geheimen van
de zee. Schr. heeft naam op het gebied van populariseren en science-fictionverhalen. Hier gaat het over de wereld
onder het zee-oppervlak.
GORDON, Donald, Proefvlucht met de
dood. --- Over de wereld van vliegtuigbouwers en testpiloten.
BLANC, Suzanne, Moord in Mexico. —
Deze detective kreeg een prijs voor het
beste detective-debuut in de Verenigde
Staten.
R.S.
Ruim voor de vakantie verschenen in de
Prisma-reeks een aantal soms nuttige,
soms vermakelijke, soms spannende
boekjes. Wij vermelden hier:
PECK, Joseph, H., Alles over vrouwen.
— Van de auteur van 'Alles over mannen' kan men een aantal praktische erva
ringswijsheden verwachten, in een smakelijke humor verpakt.
MAREE, Piet, Knutselen in huis. —
Vooral voor hen die behoefte hebben
aan kastjes, planken en tafeltjes. Met
tekeningen en uitleg.
AFANASJEW, Alexander N., Sprookjes uit het oude Rusland. — Een vijftigtal aardige verhalen uit de zeshonderd
die Schr. verzamelde in de vorige eeuw.
BEHN, Friedrich, Uit de Europese prehistorie. — De ondertitel 'Speurwerk met
de spade' geeft aan, waar het over gaat.
Mede dank zij de illustraties zeer interessant. Popularisering door een vakman.
Aan de oorlog herinneren:
WILLIAMS, Eric, De tunnel. — De bekende geschiedenis van een mislukte ontsnappingspoging, doordat het kamp
wordt verplaatst voor de tunnel klaar is.
HUNT, Leslie, Bill WHARTON e.a.,
Zij kwamen terug. r-- Avonturen van
R.A.F.-mensen die zich uit de benardheden wisten los te werken.
CHAPELLE, Dicky, Wat moet die
vrouw? — Boeiende avonturen van een
vrouwelijke oorlogscorrespondent, die
zowel in het Verre Oosten alsook in
Hongarije, Algerije en Cuba de gebeurtenissen van zeer dichtbij meemaakte.
Tot slot een paar zeer bekende auteurs:
MACDONALD, Philip, Bewijs met de

handschoen.
SAYERS, Dorothy, Lijk in zicht,
WALLACE, Edgar, Moord in het villapark.
STOUT, Rex, Drie getuigen,
R.S.

„To know more and more
about less and less”
„De mensheid gaat de meest bijzondere omwenteling van
haar geschiedenis tegemoet. Een ander leven begint. Toch
moet de angst die allen voelen, plaats maken voor hoop.
Boven de verschillen en ze overkoepelend, ontstaat een convergentie der mensen waarbinnen iedere vooruitgang der
aarde, fysisch en geestelijk, iedere vrucht van het onderzoek
wordt teruggevonden. Het resultaat ligt vóór ons in de collectivisatie. Voor de komende geslachten zal het verschijnsel
dat de meeste kans heeft alle ontdekkingen te overtreffen, het
ontstaan, dat reeds aan de gang is, van het georganiseerde
menselijk blok zijn, de samensmelting van de mensheid. Wat
wij nu ondergaan onder de impuls van de „zin voor het
menselijke" die de hele aarde overspoelt, is in werkelijkheid
een diepe bekering die volgt op de natuurlijke openbaring
van onze situatie en onze roeping binnen het universum".
Onder dit betekenisvol citaat van Teilhard de Chardin start
een nieuwe serie uitgaven SYMPOSIUM, waarin studiën verschijnen over fenomenen, verhoudingen, situaties en randgebieden die door het oeuvre van Teilhard op een breder vlak
in bespreking zijn gekomen. Het eerste boek bevat de volgende belangrijke bijdragen :
Convergenties, door R. Leys, S.J.
Geheimen van het atoom en spiritualiteit van de materie,
door Robert Linssen.
Dialectiek en convergentie bij Teilhard de Chardin en Marx,
door André Ligneul.
Convergentie van de mens-wetenschappen,
door Jean Hiernaux.
De toekomst van de mensen zal zich voltrekken door convergentie van de rassen, door Julian Huxley.
Voorouders en gemeenschappelijke voorouders van de
mensheid, door Paul - Emile Duroux.
De hinderpalen voor de convergentie, door Francois Meyer.
Naar een convergentie van beschavingen, door D. Lazard.
Het ontzaglijke probleem van de taal, door Jean Charon.
Een gemeenschappelijk front voor de vooruitgang van de
mensheid, door Paul Chauchard.
SYMPOSIUM I Acta van het Symposium Teilhard de Chardin
Brugge 1963 (Nederlands van A. Th. van Kolsteren), 116 blz.
17 x 21 cm, ing. 90 F.
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Onze-Lieve -Vrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 _ Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora : Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; le bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Hoger Sint- Cokesinstituut
PALE1ZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 02/17.30.42

Studeer voor:
— Architekt
— Stedebouwkundige
— Binnenhuisarchitekt
— Schilder I Beeldhouwer I Grafieker I
Publiciteitsontwerper / Fotograaf /
Cineast 1 Sierkunstenaar
Aanvaarding:
na geslaagd lager sekundair of na
volledige humaniora
Prospektus op aanvraag.

Instituut van de H. Familie —Tielt
Internaat — Half-internaat — Externaat
OUDE EN MODERNE HUMANIORA
(wetenschappelijke B en Economische)
Middelbare en Lagere Normaalschool
NORMAALSCHOOL voor KLEUTERLEIDSTERS
Voorbereidende Afdeling en Kindertuin
Inschrijven : iedere dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9 tot 12 h
en van 14 tot 18 h.

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 LIEFD E, Stropstraat 125 GENT.

S i n t-J o z e f instituut

Dochters van
Maria

INTERNAA1 — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
(erkend door de staat)
Kunstonderwijs
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

st. - GnEGoRiusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT – Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

11
11
11
11
11
I1
11
11

COTE D'OR

eedaa-,,ie,ie

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.05/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

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

3t.-,ze1LotLtuut - Zienekt
Telefoon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 17 – Antwerpen
Afdelingen :

–
–
–
–
–
–

Latijns-Grieks
Latijns-Wiskundige
Latijns-Wetenschappelijke
Wetenschappelijke
Economische
Lager Onderwijs

Wie kwaliteitsdraadarti kelen wenst
vraagt ze aan bij :

KUNSTD RU KSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

HOGERE TEC11NISCIIE SCHOOL SINT LIEVEN 1
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
Economische 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
Meir, 36 – Antwerpen
Als intern of extern.

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

De enige Belgische Verzekerings Mij. die volledig alle
risiko's ZIEKTE dekt:

VOORZORG

ilk

VOORSPOED

sinds 1898

104, Belliardstraat - BRUSSEL-4 - Telefoon 35.40.18

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A 1, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten
Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen

N

a n 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

1 NSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM

Diploma van gegradueerde verpleegster met specialisaties Al
Vroedvrouw
Brevet van verpleegassistente (2 jaar)
van beroepsverpleegster (3 jaar)
V oorbereidende afdeling
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inlichtingen: E. Zr. Directrice, laak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

(a4az 0. L.

¼,4* vue. 1,í1,,ze

Zusters van de H. Vincentius a Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Extern aat

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

geen schoolgeld
Speciale lessen : Dactylo

—

kosteloze verzekering

- Piano - Turnen
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
B 3/B 1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—

Zwemmen • Tekenen
Vreemde talen

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

51. Vcei4lli44

N-GA'L

Veilktee,04,44,4

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 :

Si4 -T4,44z4,4uz

Internaat I 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. HART-COLLEGE
Albertlaan 2 — Tervuren
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIËNWOUD
Trams 40 — 45
Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

.

SCHOOL 11
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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.

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

het Si nt - Stanislasinstituut

u
Oders,
voor uw jongen:

Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen
INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 • 12 jaar
— Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12. 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 - Tentoonstellingslaan, 2 - GENT

1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)
a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B

2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)
3. Middelbare afdeling (lagere cyclus)

4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT – HALFINTERNAAT – EXTERNAAT

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

Verleent de volgende diploma's:

Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van Méértalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A. Journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.61)
Assistente inzake beroepskeuze (M.B. 16.7.57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.

Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

– voorbereidende afdeling en opleiding tot :
– verpleegassistente en beroepsverpleegster,
– gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
– vroedvrouw,
-- kinderverpleegster,
– sociale verpleegster.
Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaa in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leeraarsambt
Twee studiejaren. •
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat.
tn de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

Bron met natuurlijk gas

1[LARZÈ
HET FRISSE WATER

ST.-VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING: Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/C1
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT Tel. 050/228.61

BOUWMATERIALEN

N.V.

SCHEERDERS

ran KERC11O YE's

Verenigde Fabrieken

ST. -NIKLAAS

Tel.

[03] 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
Hoger Technisch Onderwijs Al
DIPLOMA
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER — VROEDVROUW — alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
BREVET
Verpleegster — Verpleegassistente
ATTEST
Nursing Hostess
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlichtingen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 6 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam
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Evolutie als model en
als werkelijkheid
M. JEUKEN S.J.

DE

moderne biologie denkt in termen van evolutie. Het woord „vergelijking" heeft burgerrecht verkregen in verschillende onderdelen van de biologische wetenschap, b.v. in anatomie, fysiologie en
ethologie. Structuren, processen en gedragspatronen, die bij hogere
organismen of bij bepaalde soorten worden gevonden, vergelijkt men
met die van lagere organismen of van verwante soorten, en men „verklaart" dan hun overeenkomst en verschil door een ontwikkeling uit
elkaar. Is deze evolutie, deze ontwikkeling-uit-elkaar ,nu louter een
werkschema, een denkmodel, of wil men er meer mee aangeven? Wil
men er ook mee zeggen, dat deze ontwikkeling tevens als objectieve
werkelijkheid wordt gedacht? Dit laatste is zeker het geval.
We zeiden zojuist, dat men de verwante structuren en patronen wil
„verklaren" door een ontwikkeling uit elkaar. Dit is geen causale
verklaring, die de werkoorzaken van een verschijnsel wil achterhalen,
evenmin is het een teleologische verklaring, die op de gerichtheden in
de natuur de aandacht vestigt, maar het is een historische verklaring,
die momentele verbanden als een produkt van een in de tijd verlopend
proces wil zien en waardoor verwantschappen en overeenkomsten inzichtelijk worden. Het spreekt wel vanzelf, dat hiermee de causale en
teleologische verklaringen, en eventueel in de systematiek de typologische verklaring, niet worden opgeheven. Want deze vormen andere
aspecten, die eveneens een volledige beantwoording vergen.
Het evolutiemodel wil een objectieve werkelijkheid weerspiegelen.
Hierdoor treedt een verschil aan de dag met een veel voorkomende
opvatting omtrent modellen in de fysica, vooral in de micro-fysica. Bij
de fysische modellen heeft men vaak de tendens abstractie te maken
van de objectieve realiteit. Het atoommodel b.v. is duidelijk een werkmodel, waarin vooral de formele betrekkingen, uitgedrukt in een wiskundig hanteerbare formule, van belang zijn. De waarde van zo'n model
wordt dan bepaald door de wiskundige operatiemogelijkheden. De bioloog wenst echter meer. Niet dat hij de waarde van de wiskundige
formulering mag ontkennen of gering achten. Integendeel, ieder materieel gebeuren is kwantitatief bepaalbaar, en de plaats die de wiskunde
ook in de biologie heeft veroverd, wijst al op haar onmisbare noodzaak.
13
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De wiskunde kan hier zelfs zo gecompliceerd worden, dat b.v. in de
populatiegenetica de hulp van computers moet worden ingeroepen.
Maar de bioloog ziet in zijn modellen niet alleen het kwantitatieve
aspect, hij wil het kwalitatieve niet uit het oog verliezen, en altijd, zij
het misschien onbewust, wil hij de objectieve realiteitswaarde zien.
Waar het nu de evolutie betreft, moeten we in aanmerking nemen,
dat hier het kwantitatieve aspect nog nauwelijks is uitgewerkt. Alleen
waar de genetica in het model intreedt, b.v. bij mutaties en genencombinaties, komt de waarschijnlijkheidsrekening aan de orde. Wezenlijk
is echter wel het historische aspect, en zo doet zich het merkwaardige
feit voor, dat historische bewijsvoering en historisch denken hun intrede
doen in een wetenschappelijk model. Maar tevens komt de noodzaak
naar voren om de objectieve historische werkelijkheid van het evolutiemodel te bewijzen. Hoe zit het nu met deze bewijsvoering?
Dit is geen eenvoudige zaak. Want hoewel vrijwel alle biologen het
er over eens zijn, dat er evolutie heeft plaats gehad, over het hoe van
de evolutie, welke processen er een rol in spelen, verschillen de meningen. Wel is men het er over eens, dat het vraagstuk moet worden
toegespitst op de verklaring van het ontstaan der soorten uit elkaar.
De soort vormt de biologische eenheid, waar alles om draait 1).
Wat is nu een soort? Is het alleen maar een subjectieve constructie,
handig in de systematiek om de organismen te kunnen indelen, of zijn
de soorten objectieve natuurgegevens? Darwin dacht het eerste: „I
look at the term species as one arbitrarily given, for the sake of convenience" schreef hij in zijn Origin of species. Tegenwoordig echter
overheerst de opvatting, dat de soorten inderdaad objectief gegeven
zijn, en men definieert de soort als een afgebakende groepering, waarvan de individuën onderling kruisbaar zijn, en wel zodanig, dat de
nakomelingen zelf ook weer vruchtbaar zijn. Men legt er de nadruk
op, dat zulke groeperingen, wat hun voortplanting betreft, geïsoleerd
zijn van andere dergelijke groeperingen, ofwel: ze zijn „reproductief
geïsoleerd". Alle mensen vormen een soort, Homo sapiens, en binnen
de soort vindt men de rassen en variëteiten. Maar de rassen zijn onderling kruisbaar en vruchtbaar. De rasvorming binnen de soort hangt
samen met mutaties en recombinaties in het erfelijk materiaal.
De bioloog gelooft dus, dat de soorten uit elkaar zijn ontstaan.
Waarom? Allereerst al, omdat hij geen andere mogelijkheid ziet de
1 ) De kritische verantwoording van hetgeen volgt, heb ik gegeven in De biologische evolutie met haar wijgerig perspectief in Bijdragen, tijdschrift voor filosofie
en theologie, 24, 1963, pp. 21.58.
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grote biochemische eenvormigheid in de natuur te verklaren. In alle
organismen komen dezelfde basiseenheden voor van alle eiwitten en
kernzuren. Alle eiwitten zijn optisch linksdraaiend, hetgeen al zeer
merkwaardig is, en zijn opgebouwd uit een 20-tal aminozuren. Alleen
de volgorde hiervan is bij de verschillende organismen specifiek. En
wat de kernzuren betreft, ook hier vindt men overal dezelfde twee
verwante suikers en een viertal (of liever vijf) basen. Alleen de
verschillende volgorde van deze basen geven weer specifieke informaties. Deze biochemische verwantschap laat zich het best verklaren
door een ontstaan der soorten uit elkaar.
Ook andere overwegingen wijzen in dezelfde richting. Wij constateren in de geschiedenis van het leven, dat in een gegeven tijdperk
soorten zijn ontstaan die er voordien niet waren. Wat ligt er dan meer
voor de hand dan dit na-elkaar-ontstaan te interpreteren als een uitelkaar-ontstaan? Verder zien we, dat met name bij de gewervelde
dieren, de hoger gekwalificeerde vormen later zijn ontstaan dan de
lagere vormen, en zo komt men er toe, bij het ontstaan der soorten een
onderscheid te maken tussen het ontstaan van „hogere" uit „lagere"
organismen, een ware progressie dus, èn het ontstaan van soorten op
gelijk niveau, b.v. alle katachtige dieren als leeuwen, tijgers, poema's
uit een gemeenschappelijke oerkat, dus een diversificatie. In de publikaties komt dit onderscheid naar voren als verticale en horizontale
variabiliteit, of als resp. anagenesis en cladogenesis. Waarbij dan de
aantekening moet worden gemaakt, dat er soorten zijn die miljoenen
jaren onveranderd zijn gebleven, hetgeen stasigenesis wordt genoemd.
Maar al deze overwegingen geven ons nog geen uitsluitsel omtrent
het hoe van de evolutie. Welke processen veroorzaken dit ontstaan
van de soorten? Hier liggen de echte moeilijkheden in de bewijsvoering van de werkelijkheid der evolutie. De wetenschappelijke bewijsvoering eist een experimenteel onderzoek, en gesteld dan, dat wij in
staat zijn experimenteel soorten uit elkaar te doen ontstaan, of experimenteel het leven te maken, dan blijft nog de vraag open, of het in de
geschiedenis van het leven ook inderdaad zo gebeurd is. Hoogstens
mogen wij zeggen, dat het zo gebeurd kan zijn, een wijze van redenering die geen inductie of deductie is, maar die men reductie zou kunnen
noemen.
Het terrein van het experimenteel onderzoek in de evolutie wordt
wel het terrein van de micro-evolutie genoemd. In de tegenwoordige
stand van zaken is dit ten nauwste verbonden met het onderzoek in de
genetica, en men is micro-evolutionistisch nauwelijks verder gekomen
dan het doen ontstaan van nieuwe rassen en variëteiten binnen de
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soort. Met het boven gegeven criterium van soort voor ogen is men
in feite niet buiten de soort gekomen, alhoewel dit niet altijd in de
naamgeving tot uiting komt. Wellicht dat in het onderzoeksgebied van
de kernzuren nieuwe mogelijkheden liggen om de soortgrens te overschrij den.
Gaat men nu extrapoleren vanuit de bevindingen binnen de soort
naar het terrein daar buiten, hetzij in horizontale hetzij in verticale
variabiliteit, dan is dit een sprong van de micro- naar de macro-evolutie, die niet door iedereen zonder meer wordt aanvaard. Neodarwinisten nemen aan, dat de processen in de micro-evolutie ook gelden
voor de macro-evolutie, maar anderen zetten hier een vraagteken. En
des te meer moet men een vraagteken zetten, of men, gesteld dat men
experimenteel iets weet van de horizontale variabiliteit, deze bevindingen mag extrapoleren naar de verticale. De resultaten van de microevolutie wijzen eerder op een neiging de soort constant te houden,
terwijl de evolutie-idee een veranderlijkheid postuleert, een veranderlijkheid die aan onze waarneming kan ontsnappen, omdat zij zich in
het verloop van miljoenen jaren afspeelt. Voor deze veronderstelling
echter ontbreekt ons het experimenteel houvast.
Als wij dan willen veronderstellen, dat de constantheid der soorten
doorbroken wordt door mutaties, geraken wij wederom in een impasse.
De mutaties die wij experimenteel kennen, zijn verliesmutaties, of
hoogstens, in polyploïden, vermenigvuldigingen van hetgeen er al
was. Bovendien spelen ze weer binnen de begrenzing van de soort.
Maar voor evolutie zijn winstmutaties vereist, die de soortgrens kunnen doen overschrijden. Als er winstmutaties zijn, kunnen wij tot de
mogelijkheid van evolutie besluiten. Volgens Dobzhansky bestaan er
winstmutaties, „want er is evolutie", en hiermee draait hij de argu
mentatie om. Hij zegt, dat wij die winstmutaties niet kunnen constateren, want ze zijn zo zeldzaam als een speld in een hooiberg. Om
die speld te vinden, moet je de hooiberg verbranden, dan houd je
de speld over. Dat „verbranden van de hooiberg" zou in de natuur
het werk van de natuurlijke selectie zijn. Het is een aardig beeld, en
het is natuurlijk niet onmogelijk, maar we moeten goed vaststellen, dat
het een speculatie is.
Al met al zitten we momenteel in een voor de wetenschap onaangename situatie, dat de experimentele resultaten van de micro-evolutie
niet kloppen met de postulaten van de macro-evolutie, en dat men
door speculaties moet proberen de kloof te overbruggen.
Een dergelijke spanning tussen resultaten en postulaten is ook
aanwezig in de veronderstelling, dat de organismen zich aan een ver-
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anderende omgeving hebben aangepast, zodat aanpassing een belangrijke factor in het evolutieproces zou zijn. De idee is al van Lamarck,
en duikt voortdurend ook heden ten dage op, vooral in populaire
verhandelingen over evolutie. Feit is, dat we alleen constateren dat
de organismen aangepast zijn, niet dat zij zich aangepast hebben. En
er ontbreekt ons nog ieder experimenteel bewijs, dat verworven eigenschappen die in het fenotype van een organisme tot uiting komen,
erfelijk zouden worden vastgelegd in het genotype.
Het is absoluut noodzakelijk, al deze onderscheidingen voor ogen
te houden, wil men de verschillende „bewijzen" voor evolutie naar
waarde kunnen schatten. Zijn b.v. de orthogenetische rijen als de
paarden- of olifantenreeks vanaf 60 miljoen jaar geleden tot nu, voorbeelden van verticale of van horizontale variabiliteit? Ik ben geneigd
tot het laatste. En hoe moeten we de gaten opvullen tussen de grote
hoofdgroepen van de organismen? Want tussen deze groepen ontbreken ons de gegevens van overgangsvormen. En hoe moeten wij het
verklaren, dat nieuw onstane vormen zich vaak ineens zo explosief
in een grote rijkdom uitbreiden?
Wellicht moeten wij een fundamentelere vraag stellen: zijn we wel
op de goede weg met onze pogingen tot verklaring van de evolutie?
Zien we niet teveel de evolutie als een gevolg, een gevolg van milieuveranderingen, van mutaties, van natuurlijke selectie? Moeten wij niet
veeleer een verklaring „van binnen uit" zoeken, evolutie als een effect
van causale factoren binnen in de actieve materie, die uit zichzelf naar
ingewikkelder structuren streeft? Evolutie wordt dan niet een gevolg,
maar een princiep. Dan zouden mutaties e.d. alleen maar van secundair belang zijn, ze zouden een noodzakelijk verlopend proces slechts
modificeren, maar niet constitueren. Hier is veel voor te zeggen, en
in deze richting wordt nu algemeen de oplossing gezocht. Maar die
gepostuleerde „inwendige causale factoren" moeten natuurlijk weer
aan een wetenschappelijk onderzoek onderworpen worden. Met postulaten alleen komen wij niet vooruit.
Men kan ons verwijten, dat wij te kritisch zijn. Vergeten wij echter
niet, dat een kritische instelling eis is van wetenschappelijke eerlijkheid, die naar de juiste rechtvaardiging zoekt van ons geloof in de
evolutie.
Niet alleen binnen het gebied van de levende natuur vinden extrapolaties plaats, de gehele idee van de evolutie zelf is vanuit de organische natuur geëxtrapoleerd naar de anorganische, en ook naar het
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rijk van de geest. En niet zonder reden, want evolutie beheerst ons
wereldbeeld.
De bioloog kijkt met belangstelling naar die levenloze natuur, want
hier moet hij de verklaring zoeken van het ontstaan van het leven.
Kan materie evolueren naar leven? Er zijn al enkele experimentele
aanwijzingen, dat eenvoudige moleculen zich onder invloed van toegevoegde energie gaan verbinden tot complexere eenheden. Gassen
als methaan, ammoniak, waterdamp en waterstof — men denkt dat uit
deze gassen de primitieve atmosfeer was opgebouwd — combineren
zich in een gesloten circuit, onder invloed van energie van buiten, tot
organische zuren. Hieronder bevinden zich ook enkele aminozuren, die
de bouwstenen van eiwit zijn, en eiwit is weer een voornaam bestanddeel van het protoplasma, de celsubstantie. De uitslag van deze proef is
aan geen twijfel onderhevig, ze is verschillende keren in Amerika en in
Rusland herhaald. En energie was in de oertijd van onze planeet volop
voorhanden, doordat de ultra-violette straling van de zon ongehinderd
tot de aarde kon doordringen, omdat een goeddeels belettende ozonlaag
nog niet aanwezig was zoals nu,
De uitslag van deze proef is dus een feit, en hierop kunnen we nu
verder gaan speculeren. We kunnen ons indenken, dat langzamerhand
een grote hoeveelheid organische verbindingen zich heeft gevormd, een
z.g. 'organische soep' (de naam is al geaccepteerd), en dat hieruit weer
complexere verbindingen te voorschijn zijn getreden. Net zolang, tot op
een gegeven moment de structuur van protoplasma is gevormd, en dan
is het leven ipso facto daar. Abiogenetisch is het ontstaan, we behoeven
niet met een extra levensprinciep te werken, zoals het vitalisme dat
deed, om het leven te verklaren.
Inderdaad zijn wij gedwongen, het leven biologisch te definiëren als
een bepaalde structuur van atomen en moleculen. Experimentele gegevens noodzaken dit. Men heeft verschillende organismen, na uitdroging, afgekoeld tot 0,01 graad boven het absolute nulpunt. Bij deze
temperatuur staat alle leven volkomen stop. Ze herleefden alle weer,
nadat ze in normale omstandigheden waren teruggebracht. De enig
zinnige verklaring hiervoor is, dat de structuur van atomen en moleculen zoals deze in het protoplasma was, niet onherstelbaar verloren is
gegaan.
Merkwaardig is nu wel, dat de evolutie 'van binnen uit' naar complexere structuren, die in de levende natuur wordt gepostuleerd, een
eerste experimentele basis heeft verkregen in de niet-levende natuur.
En dit gegeven van de niet-levende natuur wordt gaarne geëxtrapoleerd naar de levende. De bioloog ziet de kenmerken van de levenloze
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materie doorgetrokken door de hele natuur heen. Tot en met de mens.
Materie, leven en geest worden nu in één lijn gezien. Vitalistische
opvattingen worden definitief verlaten.
Er kan de vraag opkomen, of dit alles niet zeer materialistisch is
gedacht. Het antwoord is zonder meer: ja. Maar we moeten de materie
ruimer en rijker zien dan wij traditioneel gewend zijn. Biologisch definieerden wij leven als een bepaalde structuur van atomen en moleculen.
Een wijsgerige reflexie doet ons juist inzien, hoe het een zijnskwaliteit
van de materie is, om in een bepaalde structuur levend te zijn. En als
wij zeggen: zijnskwaliteit, dan zeggen wij tevens: scheppingsorde.
Want schepping is een wijsgerig begrip, het slaat op het zijn der
dingen, het beklemtoont de afhankelijkheid van het gelimiteerde zijn
van het ongelimiteerde, absolute Zijn, van God. De materie is zodanig,
dat zij in een bepaalde complexiteit levend is. In de materie ligt de
aanleg op het leven reeds opgesloten. En ook op de geest.
Wie vreest, dat wij terecht komen in princiepen die door het dialectisch materialisme worden gehuldigd, moge bedenken, dat het dialectisch materialisme juist faalt door het overdrijven van een waarheid. De
waarheid is gelegen in het beklemtonen van de waarde van de materie
als materie, de overdrijving ligt in de overschatting van de materie, als
zou deze kunnen bestaan zonder het absolute Zijn van God. Wie de
scheppingsrelatie van de materie tot God ontkent, vervalt inderdaad in
een bruut materialisme, maar wie inziet, dat het geschapen zijn van de
materie de haar eigen immanente krachten intact laat, zodat deze zich
kunnen ontplooien, zal niet verontrust worden door de ontdekkingen
van de wetenschap. Evolutie is een wetenschappelijk begrip en kan dus
niet geopponeerd worden tegenover het wijsgerige scheppingsbegrip.
Integendeel, evolutie én schepping samen geven ons een dieper inzicht
in de totale werkelijkheid.

Andere zonden, andere priesters
P. PENNING DE VRIES S.J.

Zijn de zonden anders dan vroeger?
En is dat de reden dat de priesters anders zijn?
0f is het omgekeerd?
Ander zondebesef
P het eerste gezicht lijkt de verandering van het zondebesef een
gevolg van de nieuwe inzichten van de moderne wetenschap.
Men stootte zich aan de grenzen van de menselijke vrijheid: erfelijkheid, omgeving, complexen. Vandaar keerde men opnieuw en dieper in
zichzelf en ont-dekte binnen de min of meer vrije zondige daad de
zondigheid of zondige houding als bron van de ontmythologiseerde
zonde-daden. Men begon de zondige daad anders te zien en daardoor
kreeg elke biechtspiegel iets van een lachspiegel. Dit nieuwe inzicht
bracht sommigen tot de korte belijdenis van een zondige houding, maar
dit kon een algemene teruggang van de biechtfrequentie niet voorkomen. Het succes van de biechtcelebraties met hun niets vragende en
niets zeggende priesters ligt voor een deel op dit vlak. Ik constateer hier
wat men zou kunnen noemen: de eerste devaluatie van de biecht.
Een tweede had plaats als begeleidingsverschijnsel van de aandacht
voor menselijke verhoudingen. Begonnen als reactie tegen én integratie
van ver doorgevoerde functionalisering in de sociaal-economische sector, waar de behoefte wellicht het schreeuwendst was, breidde zich de
roep om 'human relations' over alle levensgebieden uit; voor onze
wereld die ook buiten de industrieën geïndustrialiseerd is, betekende
dat een nieuw ideaal, waarvoor dus een nieuwe naam nodig was: medemenselijkheid. De invloed op het zondebesef was terstond merkbaar:
van het zonde-vergrijp werd vooral aangevoeld, dat men zich erdoor
vergreep aan de medemens; en een bekering moest dan ook in het
bijzonder hierin bestaan dat men de geschonden menselijke verhoudingen herstelde; een biecht aan elkaar leek zinvoller dan aan een vreemde. Ook aan deze socialisatie van het levensgevoel trachtte men in de
bezinning op de biecht recht te doen: het erge van de zonde werd
meer dan vroeger gelegd in de benadeling van de ander, van de gemeenschap, van de naaste, nu medemens genoemd, of liever: nu meer
als medemens ervaren; en de biecht werd weer meer voorgesteld als
verzoening met de gemeenschap, met de kerk. Hoe gemakkelijker, lichtvoetiger of lichtzinniger men bij deze redeneringen overgaat van gemeenschap op kerk, des te minder resultaat. Groots was 't resultaat niet.
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Een derde verschuiving in het zondebesef hangt samen met de tendens van het naoorlogse (nederlandse) katholicisme: „een christelijk
levensgevoel waarvoor het gewone heilig genoeg is. Omdat het God
op de een of andere manier in alles vindt .... Daarmee heeft Christus
bij velen de kans gekregen Zich ook in de ervaring meer met de wereld
te vereenzelvigen, dus meer mens te worden" (G3, kernserie n. 16:
Kerk en maatschappij na de oorlog). Zondigen wordt hier ingaan tegen
de diepte-dimensie van mens en wereld, bekering is een hernieuwde
harmonie met de Bron of de Grond van het bestaan, en vandaaruit ons
leven willen laten opbouwen; de bemiddelende functie van het biechtspreken verliest daarbij op het eerste gezicht aan evidentie.
Aan de drie hier kort aangegeven wijzigingen in het zondebesef, de
eerste van psychologische, de tweede van sociologische, en de derde
van theologische aard, beantwoordt een drievoudige devaluatie van de
biecht. En dat niet alleen. Een en ander gaat gepaard met een nieuwe
functiebepaling van priester en leek. De beschrijving hiervan die nu
volgt, sluit aan op de verandering die zich in het zondebesef aan ons
voordeed en valt ook in dezelfde driedeling uiteen: psychologische
reductie, sociologische nivellering en theologisch zelfbewustzijn.
De andere priester
Soms is men door de haast van de ontwikkeling zo verrast, dat men
vergeet terug te zien; of men zet zich zo af tegen bepaalde verschijningsvormen van het verleden, dat men het verleden zelf niet meer als
samenhangend geheel van verhoudingen en rolverdelingen verstaat;
men ziet dan niet meer hoe vanuit een 'objectiever' oordelend geweten,
een volgens standsverschil opgebouwde maatschappij, en een 'transcendenter' Godsbeeld een priesterfiguur werd ontworpen die was getekend door een vaste normzekerheid, een klaar functiebewustzijn en
een 'verheven' sacraliteit. Verliest men deze samenhangen uit het oog,
dan gaat de verstaanbaarheid niet alleen van het verleden, maar ook
van de verandering en van de ontwikkeling zelf verloren. De samenhang met de na-oorlogse economische ontwikkeling laat ik gemakshalve buiten beschouwing.
De vraag of het de maatschappij was die in deze de kerk maakte of
omgekeerd is bij een incarnatorischer Godsbeeld en maatschappelijker
kerkbeeld niet meer relevant. Hoezeer kerk en maatschappij elkaar
maken en zijn, daarvan is de psychologische reductie van het zondebesef een klassiek geval: door de bewustmaking van de materiële
onvrijheid heeft de geruststellende biechtvader niet alleen bijgedragen
tot de morele en religieuze verlossing, maar ook tot psychische bevrij-
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ding. De biechteling voelde zich bevrijd, niet alleen van wat hem vergeven werd, maar ook van wat hem niet vergeven hoefde te worden.
Deze vrijspraak van niet-bedreven zonden kan een vreemde figuur
lijken, het was zeker niet zeldzaam. En ook niet de genadebedeling
onwaardig. Zoals bij de lamme een menselijke genezing het begeleidend
teken was van godmenselijke zondenvergeving ( Mt. 9, 6), iets dergelijks vond immers ook hier plaats. In de psychologische bevrijding
speelde de priester dus een dankbare rol. En toen de bevrijding geleidelijk voltooid was, ontdekte menige bevrijder opeens dat hij zichzelf
erdoor overbodig gemaakt scheen te hebben.
Openlijker scheen zich deze overbodigheid van de priester aan te
dienen bij de sociologische nivellering op grond van het gemeenschappelijk menszijn. Je bent er niet mee klaar je wandaad te biechten, je
moet het goedmaken onder elkaar. En als wij het onder elkaar goedmaken, waarom zouden wij het dan ook nog eens biechten? Zo bleef er
voor de priester in deze niets anders over dan de grotere sociale dimen
sies te vertegenwoordigen: de groep, de kerk, de gemeenschap; hiervan
kon hij gebruik maken om de sociale dimensies te cultiveren van het
persoonlijk geweten, dat een deelname is aan het gemeenschappelijk
geweten van de kerk door een en dezelfde Geest. Hij werd minder de
uitzonderlijke met een persoonlijke uitverkiezing en meer de man van de
kerk en ambtsdrager. Ten minste, voorzover hij werkelijk de groep
vertegenwoordigde en bij de wederopname in de groep een en ander
door een werkelijke plaats in een werkelijke groep wist waar te maken.
De meest onverwachte en diep doorwerkende overbodigheid komt
echter door de theologische verdieping: men ziet goddelijkheid in mens
en wereld. De mondigheid en zelfstandigheid van de leek is van dit ook
godsdienstig ideaal de sociologische formule. Bij deze visie komt alle
spreken tot God, ook het biechtspreken, voor als een spreken in de
lucht. Het is de Heer zelf die in de zich bekerende zondaar sterft en
verrijst. Is de biechtvader dan niet een indringer, die zich hier niet enkel
tussen onze menselijke verhoudingen dringt, maar tussen ons en onze
eigen bestaansgrond? Deze ontwikkeling is nog in volle gang.
Wil de priester hierbij nog van dienst zijn, dan zou hij dus deze
Bestaansgrond aan het woord moeten brengen: een plaatsvervangende
verwoording, maar dan van het diepste in de mens, een deelname aan
zijn leven, niet enkel aan zijn levensgevoel en groepsleven, maar vooral
aan zijn Godservaring zelf als de Bron en de Grond van heel zijn
ervaring en leven. En het is zinvol dat een ander, de priester, deze
diepte verwoordt, omdat men daarin ook een Ander, God, aan het
woord hoort komen. Zolang God vooral de-Ander-buiten was, had de
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priester in zijn vertegenwoordigende functie er een gemakkelijk voordeel aan dat hij ook een ander was; maar wordt God meer als de eigen
Ander aangevoeld, dan ligt het op de weg van de priester zó eigen te
zijn aan de mensen. Wat hiervoor gevraagd wordt niet enkel aan
psychologisch invoelen of aan sociologische dienstbaarheid in de groep,
maar vooral aan geestelijk onderscheidingsvermogen, gaat al het voorafgaande te boven. De priester is er meer dan ooit goddelijk én menselijk. Hier opent zich de plaats voor de kerk in deze godmenselijk
beleefde wereld, een plaats waar velen naar zoeken. Zijn de sacramenten en de priesters zo anders, dat men moet zeggen dat de priester nu
tot iets anders gewijd wordt dan vroeger, dat de genade-werkelijkheid
van het priesterschap zelf is veranderd?

De andere mens
De betekenis van een verandering geeft niet enkel de tegenwoordige
bezieling aan, maar ook de richting voor de toekomst. Is er iets te
zeggen over de betekenis van al deze veranderingen? Op het eerste
gezicht lijken het de technische mogelijkheden van de wetenschap en
het verkeer, kortom: het lijken de veranderde omstandigheden te zijn
die aan de moderne mens de verandering van zondebesef, priesterlijkheid en Godservaring hebben opgedrongen. Maar soms vraag ik mij
af, of het niet andersom in zijn werk is gegaan: of de ervaring God in
alles te vinden wellicht aan de oorsprong van deze ontwikkeling staat;
dan zou het geloof in de absolute waarde van de nieuwe aarde en de
nieuwe mens -- soms door een uitdrukkelijke afwijzing heen van de
oude God — ons in staat gesteld hebben om mens en wereld op een
nieuwe wijze te benaderen; dan zou God zelf met een en ander begon-

nen zijn. Want de verandering-wekkende inzichten waren niet zozeer
een kennisverrijking omtrent het buitenmenselijke als wel een geleidelijk verdiepte zelfkennis: van menszijn, medemenszijn, godmenszijn. De
mens leerde zichzelf meer kennen; de mens zelf werd anders. Of, mits
goed verstaan: Gods aanwezigheid in ons groeide uit, God werd anders.
Daarmee is ook een nieuwe norm gegeven voor ons zondebesef: zonde is daar waar wij ingingen tegen de groei van Gods aanwezigheid in
ons en in de wereld. Daarvoor is natuurlijk nodig dat wij ons diepgaand
van Gods tegenwoordigheid doordringen:
„Kijken hoe God in de schepselen woont:
in de elementen door hun het bestaan te geven;
in de planten door het groeien;
in de dieren door het voelen;
in de mensen door hun het verstand te geven.
Ook in mij, door mij het bestaan te geven,
mij te bezielen,
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door het waarnemen
en door mij te doen verstaan ...
Nagaan hoe God in alle schepselen op het aanschijn van de aarde
voor mij zwoegt en Zich inspant.
Dan in mijzelf keren"
Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen 235-236.

Hier krijgt ook het beschouwen van Jesus' aardse leven een nieuwe zin,
als openbaring namelijk van de wijze waarop Hij in ons leeft en werkt.
Is het juist om, zoals wij hier deden, de mystieke ervaringen van de
ouden te benutten voor onze eigen Godsbeleving? In ons geval gaat het,
zoals men kan zien, om een wereldbeamend man en van wiens invloed
op het huidig levensgevoel men zich nauwelijks bewust is. En Gods
aanwezigheid in de mysticus realiseert vele mogelijkheden die in zijn
tijdgenoten nog niet zichtbaar worden, zodat God in de mysticus diens
tijd vooruit is.
Overigens is het opvallend hoezeer de grote metabletische veranderingen verlopen volgens het patroon van de individuële psychologische
ontwikkeling. Of moet ik het weer omkeren?
De andere biecht
De mens werd anders. Dat is gewoon te zien. Om dit te illustreren is
er wellicht geen beter voorbeeld dan de biecht. Die heeft met fijne
gevoeligheid de veranderingen terstond geregistreerd. Door de psychologische reductie van het zondebesef werden de zondige daden, het
rijtje, teruggeplaatst in de belijdenis van de zondige houding. In de
sociologische nivellering groeide de biecht tot een gesprek van mens tot
mens. De zelfervaring als Godservaring opent de mogelijkheid van een
gebedsbiecht, waarin wij ons met de Zoon tot de Vader richten, en
zodoende God zelf zoals Hij in ons leven aanwezig is, aan het woord
en aan het licht wordt gebracht. Maakt men deze ontwikkeling niet tot
het einde toe mee, dan blijft het biechten te gevoelsmatig of te vernederend; en dat kan een mens niet te vaak waarmaken; pas het nuchtere geloof dat God in ons grater is dan alles waar ons hart ons van
aanklaagt, brengt biechteling en biechtvader zozeer op gelijk niveau,
zo dicht bij en in elkaar, dat zij elkaar in deze situatie vaker verdragen.
Want het elkaar minder vaak verdragen kan weer de ontwikkeling zelf
vertragen. Wel dekken uiting en beleving elkaar niet altijd volledig;
oude formules zijn soms geladen met een vanuit Gods aanwezigheid
ervaren zondebesef. Wij biechten altijd meer dan wij zeggen.
Men vergelijke bovenstaande ontwikkeling met de gedachtenontwikkeling van Ignatius als hij het over de zonde heeft. Men moet allereerst
het rijtje of liever zijn zondenrij opstellen (56), dan tot de diepere
ondergrond doordringen van de zondige houding die erin doorbreekt
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(57), daarin vergelijkenderwijs zich de tekortgedane medemenselijke
en zelfs kosmische verhoudingen realiseren (56), tot aan de diepste en
meest normerende: Christus, als appèl aan ons om te zijn zoals Hij
(59) , en als aanbod om ons zo te maken (60) , met als slot een gesprek
om barmhartigheid (61) . Als biechtvoorbereiding heeft deze concentrische bezinning het voordeel, dat zij de tekorten in een juist verband
doet zien. De belijdenis zou dan bij het laatste en belangrijkste kunnen
beginnen en de omgekeerde volgorde aanhouden, zodat het contact van
biechteling en biechtvader van meet af aan op de juiste diepte ligt.
Nadat het geloof in de liefde en de barmhartigheid is uitgesproken,
eventueel op grond van wat men sinds de vorige biecht ervan heeft
ervaren, kan men eerst in het algemeen de houding aangeven waardoor
men hier tegenin is gegaan, ze eventueel concreet toelichten en dan de
genade-verkondiging vragen. Voordelen van deze volgorde:

1. de belijdenis en daarmee de zonde zelf wordt gerelativeerd door de
context van de barmhartigheid: de vernedering dient de tot vredeherscheppende verzoening; en niet wat wij gedaan hebben is het
belangrijkste, maar wat God doet; dat moet gevierd worden; het
gaat er niet in de eerste plaats om dat wij zien dat het wat uithaalt,
of om te voldoen aan een psychologische behoefte, maar om een
gezamenlijk geloof van biechteling en biechtvader in Gods genade;
hierdoor al toont de biechteling van zichzelf meer goed dan kwaad.
2. Het kader van Gods liefde en barmhartigheid functioneert als norm
en ontneemt aan de fouten hun schijnbare onschuldigheid, in dat
licht wordt men zich zijn egoïsme bewust en overwint men de verdringing ervan; zo sterft men aan de zonde voor een nieuw leven,
neemt men werkelijk deel aan Christus' sterven ten leven, en keert
met Hem naar de Vader terug;
3. de in de belijdenis mee-beleden zondige houding geeft aan vanuit
welke diepte de zondige daad voortkwam.
Wil men tenslotte om de weg beter te overzien enkele mijlpalen aanbrengen, dan worden daarbij wellicht te gauw de drie sleutelwoorden
aangebracht die de drie fasen aangeven: menselijk, medemenselijk, god-,
menselijk. Want uiteindelijk openbaarde de menselijke en medemenselijke ontplooiing een godmenselijke bezieling, en werden zij in één godmenselijk zelfbewustzijn geïntegreerd.
Het is deze godmenselijke eenheid die tot het wezen van de biecht
behoort: dat er „zulk een macht aan mensen gegeven is" (Mt. 9, 8);
„wier zonden u vergeeft, hun zijn ze vergeven" (Joh. 20, 23; vgl. Mt.
16, 19; 18, 18).

A. D. Copier: glas en meesterschap
K.-N. ELNO
„une des matières divinisables"
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het weinige waarover men zich nog kan verwonderen, behoort
het probleemloze kunstwerk.
'Probleemloos kunstwerk' mag men een oxymoron noemen, dat vandaag aan zin wint. Het is een onmisbare stijlfiguur geworden voor wie,
geëngageerd in het huidige kunst- en geestesleven, zich wil beveiligen
tegen de probleemstelling-als-doel. Of: een zalf op de wonde waarin de
splijting van kunst en leven als een aanvaarde en tegelijk gevreesde
realiteit wordt waargenomen.
In de kernsplitsende opstandigheid waarmee aan de wereld gewerkt
wordt, krijgt de illusie 'probleemloos kunstwerk' de waarde van stimulans. Het schenkt een zekere vrede en het nodigt tot voortzetting van
het leven buiten alle kwaadaardige verbetenheid om. Het is slechts
hersenschimmig in de mate waarin we niet bereid zijn er onze nood
door op te lossen.
We lopen tegen de vorm-explosies aan en we schrammen ons aan
de cartoons waarin de twij f elpunten tot snijdende lijnen zijn aaneengeregen. Het is een struikelende opgejaagdheid tussen Pop-Art, gedynamiteerde schoonheidscanons, virtuositeit met ondergraven waarden
en ravijnen van negering en ontluistering. En, vóór het tot ons besef
doordringt, voert een weg uit dit mijnenveld ons naar een ruimte waar
geen kans is voor torment en wankelmoed. Een ruimte van 'probleemloosheid'.
***

Verleden zomer liep ik een tuin in Nederland binnen. Een particuliere woonruimte waar, in de openlucht, sier- en gebruiksglas was
tentoongesteld. De avond tevoren had ik Aventures van Ligeti beluisterd en 's ochtends hadden we naar een afbeelding van Tinguely's
zichzelf vernietigende machine gekeken en weer eens strijd geleverd
over 'het einde van de kunst'. Waar haalden we de vitaliteit -- of
de zenuwsterkte? — om in het etmaal nog een derde confrontatie met
het scheppingsvraagstuk tegemoet te treden?
Aan de rand van de tuin vielen alle vragen weg. Geen hunkering
meer, geen argwaan. Geen conflict en geen neiging om wrevelig aan
moment of situatie te wrikken. Bomen houden binnen hun opgetilde
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roerloosheid veel wezenlijkheid gevangen. Ze maken een ruimte kostbaar omdat ze steun, richting en grens verschaffen voor blijdschap over
de geschapenheid.
Honderd passen verder, achter het goede, ongekunstelde huis, werden de irenische stonden geladen met louter verwondering. Dennen,
berken en heesters kunnen samen een spanningsveld van rijk gevarieerd
licht bepalen: allerlei schakeringen van bevrijd en met schemering vechtend licht en vele aarzelingen tussen stilte en geluid verzinken er in
een toestand van voldongen leven, een toestand van in zichzelf voltooid
verbeiden. Hier, evenwel, was er een door een mens bedwongen licht
in geïntegreerd: kristal in tal van vormen en kleuren, tastbaar gemaakte
dag waarin de dag-ijlte zich spiegelde, -- en de ruimte droeg en koesterde die gestalten alsof ze er nooit hadden mogen ontbreken.
Zoveel gaafheid maakte sprakeloos. Discussie ware een vloek geweest, het geringste kritische woord had scherven veroorzaakt, uit
analyse hadden we alleen maar barsten overgehouden.
In alle dimensies was glas aanwezig: in vormen als vruchten, opgehangen tussen loof- en naaldgroen, gegroepeerd nabij stammen, verspreid in het gras of op tapijten van denappels en turfmolm, opgesteld
in contrastwerking met ruw hout en met roestig, ruig ijzertuig uit de
glasfabriek, in één vitrine massaal opgestapeld en in een andere overgelaten aan een royale vrijheid. Drinkglazen en bloemvazen, schalen
en flessen, kandelaars en kruiken, traan- en uivormen, cylinders, bollen, kegels, kelken, — één bonte overvloed van objecten-als-gewassen,
van menselijke makelij en tegelijkertijd wonderbaar „ongemaakt", met
overleg samengebracht en meetkundig onverplaatsbaar en toch spoorloos opgenomen in de geheime adem der vegetatie.
***

Hier werd geen probleem gesteld. De creatie 'tentoonstelling' verwelkomde in dit geval slechts de mensen die bereid waren zich in haar
gewisheid te laten inlijven, gewillig, zonder wetenschappelijke distanr
tiëring, als discrete subjecten in een serene orde. Zo blijkt een tentoonstelling méér te kunnen zijn dan de blote overreiking en uitstalling van
bepaalde waarden: een ruimtelijk-plastische entiteit, een volmaakte wereld-in-de-wereld. Deze tuin was beklijfde dramaturgie -- of geronnen
dans — van natuur, gevormde stof en visuele droom geworden; een in
instantané betrapte veredelde werkelijkheid waarin de bezoekers mochten evolueren — „acteren" -- als zwerflichamen die op elk punt in de
ruimte harmonisch konden verschijnen of verdwijnen.
Niettemin is dit „vertoningskunstwerk" in zijn opzet een probleem
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geweest. Andries Dirk Copier, de gastheer, de bewoner van de tuin
en de schepper van de kristalvormen, heeft zich voor de grote moeilijkheid bevonden, een selectie uit zijn levenswerk in zijn vertrouwde, open
woonruimte in te planten zonder in het natuurlijke gegeven in te grijpen,
en, terwijl de omstandigheid en de aard van het kunstmateriaal geen
dwang konden dulden, mocht hij anderzijds aan willekeur of toeval
geen speling laten. Een programma van eisen dus, dat ruimschoots laat
vermoeden hoeveel bezonnen list en fijngevoeligheid hier dienden opgebracht te worden.
Hij ontwierp zijn lay-out volgens een op de maatverandering van
de tuingevel der woning (architect: G. Th. Rietveld) afgestemd stramien. Nu is modulering, in alle vormgeving, altijd min of meer een
waagstuk: de geometrische bepaaldheid van het Leitmotiv beschermt
wel is waar tegen slordigheid of hypertrofische vormgroei, maar oefent
vaak een verstarrende en verlammende invloed uit in de noodzakelijke
overgang van plan naar gestalte, in de „vleeswording" van het bedenkingswerk. Copier wist zijn discipline-middel geraffineerd achter de
verwezenlijking te doen terugtreden: weinige bezoekers zouden de modulus achterhaald hebben indien de ontwerper erover gezwegen had.
Het probleem was in elk geval zo elegant opgelost dat er een 'probleemloos kunstwerk' uit resulteerde.
***

Dat is een kwestie van veel talent geweest, doch het heeft, meen ik,
ook iets te maken met het uitgangspunt glas.
Buiten de glasvormgeving (en de keramiek) zijn er vandaag niet veel
kunsten meer die zich nog onverstoorbaar en vol vertrouwen in eigen
zinnigheid kunnen voortontwikkelen. De meeste uitingen van het plastisch scheppen zitten verstrikt in een zich immer meer verzelfstandigende problematiek; ze zijn verward op zoek naar hun teloorgegane vanzelfsprekendheid en putten hun laatste krachten voor een groot deel uit
lust tot zelfondermijning en uit een tegen zichzelf gericht sarcasme.
In de domeinen van glas en aardewerk schijnt de beelding van zulke
aberraties gespaard te blijven. Zeker hebben ook deze kunsten van de
stijlverziekingen tijdens de jongste eeuwen hun part gekregen, doch ze
werden er blijkbaar niet tot in hun ziel door gedeerd. Hun wezen is op

een wonderlijke wijze gehoed geworden door de immanente „dagelijksheid" des levens.
Alle afbeeldingen tonen glas.. en kristalwerk van A. D. Copier. Het zijn ten dele
opnamen van de zomertentoonstelling ten huize van de ontwerper in Den Dolder.
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Glas is, zoals keramiek, „dagelijks", d.w.z, nuttig in huiselijke zin.
Het neemt als recipiënt innig deel aan de primaire, teleologische gewoonheid van het menselijk bestaan, het beschrijft in zijn vormen enkele essentiële gebaren van menselijke levenswil en levensvreugde en aan
dit voorrecht ontleent het zijn zekerheid, zijn bestendigheid. Het kan
zich zelfs veroorloven als een abstracte, vrije gedaante over te glijden
naar de faze van de beelding-omderwille-van-de-beelding, als het in
deze metamorfose maar enig spoor, een „nagalm", vermag te behouden
van zijn initiale gebruikszin (drinken, schenken, gieten, bewaren, bevatten van bloemen, vloeistof, e.d.m.) .
Dat is de vitale veiligheid van deze kunst. Ze profiteert van de
ongenaakbaarheid der alledaagse menselijkheid, van een existentiële
materialiteit waarin onmetelijke — nog al te weinig verkende — rijkdom
van geest zit opgestapeld. Ze wordt gevoed door een reeks iedere dag
weerkerende verrichtingen die, indien door goedheid en verheerlijking
gestuwd, alle vragen en zwarigheden steeds opnieuw met zich meevoeren en oplossen in hun eigen vervluchtiging.
Daarom wellicht werd men in Copiers tuintentoonstelling zoveel
vrede en wijsheid gewaar. De vormen waren er wederingevoegd in een
ruimte van alledagsleven waaruit ze ten slotte zijn ontsproten.
***

Hier bleek meteen dat kristal dank zij ambachtelijk meesterschap oneindig veel meer wordt dan het min of meer verrassend resultaat uit de
chemische bewerking van zilverzand, potassium, menie en metaaloxyden. Het is haltgehouden vloeiing, verkilde hitte, gestolde adem, gevangen licht, inderdaad, maar tezelfdertijd ook een materie die ons
haptisch stuit èn toegeeflijk wordt onder de aandrang van onze blik.
Er is geen tweede materie welke zich zozeer aan onze zintuigelijkheid
voordoet als wand en niet-wand, concrete en onzichtbare wand, als
consistentie en ijlte, als stof en onstoffelijkheid.
Deze „dubbelzinnigheid" — die vaak doorwerkt in strenge en luchthartige, ernstige en frivole, speelse en waardige, tragische en vrolijke
gestalten — daagt het vakmanschap uit. A. D. Copier bedwingt ze.
Hij heeft een ongemeen subtiel gevoel voor de scherf-substantie en
haar binnen- en buiten-belijning. De stof die zo gevaarlijk naar de superlatieve onthechting van ons begrip 'wand' tendeert, buigt hij om tot
vormen die ongespleten tot „de menselijke wereld" behoren en toch
als pure filteringen van bovenzinnelijke geheimen hun trots handhaven.
Dit maken zou men een voortdurend herhaalde overwinning op morfologische en materiële ambivalenties kunnen noemen, maar zijn uitkom14
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sten geven daarvan niets te kennen. Er is geen doorwrochtheid of programmatische intentie aan te bespeuren. Het zijn telkens — als gebruiksvoorwerpen of als autonome sierstukken — verrukkelijke kunstwerken, te rijk aan innerlijke waarheid om anders te zijn dan simpel,
gewoon en deemoedig.
A.D. Copier is nu meer dan een halve eeuw als ontwerper en artistiek
adviseur verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam. Dat betekent zoveel als: ontzaglijk levenswerk. Een carrière die
duizendvoudig vervlochten is met het volle leven — het openbare en
het professionele —, met de evolutie van technologie, economie, design,
wooncultuur en kunst. Vijftig jaren van betrokken-zijn in een uitermate
gevarieerde produktie.
Wie in zulk een bewogen arbeid zovele momenten van zelfoverstijgende creativiteit vermocht te bereiken, is zeldzaam begenadigd. Er
wordt in de kunstwereld bedroevend veel geprezen dat het gehalte niet
bezit van een kristallen schaal of vaas waarmee deze meester heeft bewezen dat een werkstof „divinisable" is.

Het

Concilie en de Joden

BART STRUWER

Spanningen tussen het Westen en de Arabische wereld

ANNEER wij op de tweede zitting hebben gesproken over de inoppot-

tuniteit van het hoofdstuk over de Joden, dan is het duidelijk dat wij
dit niet deden uit vijandschap jegens de Joden en evenmin wegens rassendiscriminatie, maar vanwege de terugslagen die ervan het gevolg kunnen zijn in
bepaalde landen en die onze evangelisatie zouden schaden". Aldus kardinaal
Tappouni, de Syrisch-katholieke patriarch, sprekend mede namens zijn Armeense, Koptische en Grieks-Melkitische collega's tijdens de 89e Algemene Vergadering van het Concilie op maandag 28 september 1964. De Maronitische patriarchale vicaris, mgr. Sfeir zei: „Het aannemen van deze verklaring zou een ramp
betekenen voor de missies in de Arabische landen". De Grieks-katholieke patriarchale vicaris voegde hieraan toe: „Het concilie heeft altijd rekening gehouden
met de consequenties van zijn daden, waarom nu niet ? De Joden hebben de
vriendschap van de Arabieren verspeeld, die het lot van hun vluchtelingen niet
zijn vergeten. Deze verklaring sluit eerder de deur (ongetwijfeld de deur van de
dialoog met orthodoxie en Islam, B.S.), dan dat zij haar opent". Syrische katholieken stuurden een protesttelegram: ,,Indien deze verklaring wordt aangenomen, betekent zij een gewetenskwestie voor alle Oosterse katholieken en brengt
zwaarwegende gevolgen met zich mee" (Insiders begrepen dat deze tekst zinspeelt op een eventuele overgang naar de orthodoxie) . Ook de Syrische en
Libanese orthodoxe metropolieten zonden een telegram aan de paus: „De duidelijke evangelieteksten en 2000 jaar geloofsovertuiging over de misdaad van
Christus' kruisiging maken een debat over deze kwestie in uw groot concilie
verbazingwekkend, waardoor bij de gelovigen twijfel ontstaat. Men onderkent
hierin de intriges van de sionistische politiek, schadelijk voor de eenheid van de
christenen, die de wereld van uw vergadering verwacht. Wij vragen uwe Heiligheid, in naam van het bloed van de Verlosser, uw wijsheid aan te wenden om
de discussie van een dergelijk onderwerp binnen uw eerbiedwaardige vergadering te vermijden". De Syrische minister-president ontbood op 29 september de
katholieke kerkelijke leiders. Hij zei onder meer: „De Arabische volken en
regeringen kunnen niet aannemen dat deze verklaring een zuiver religieuze aangelegenheid is". Volgens hem hebben de Joden deze kwestie aan de orde gesteld
om de katholieken tegen de Arabieren op te zetten, op een moment dat de
Arabische staten (eindelijk) gezamenlijke pogingen in het werk stellen om de
wereldopinie te winnen voor de Palestijnse kwestie.
Deze argumenten krijgen de katholieken dag in dag uit van hun medeburgers, orthodoxen en moslims, te horen. Vaak blijven ze het antwoord schuldig
of gaan meeschreeuwen tegen de „de sionistische kliek in Rome, tegen Jodenvriend Bea, tegen de Paus, die ook wel een Jood zal zijn, evenals Kennedy en
Johnson trouwens". Zelfs de meeste priesters weten geen raad met deze discussies, want in Rome blijken hun bisschoppen ook tegen het schema te zijn.
Onderscheid maken tussen sionisme en judaïsme is meestal te subtiel voor
mensen die leven in een nooit aflatende propagandastroom tegen Israël. Ze
begrijpen weinig van die Duitse bisschoppen met hun schuldcomplex. Het is me
persoonlijk al vaak overkomen, wanneer ik hun felle antisionistische houding
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trachtte af te zwakken door het droeve relaas van de 6 miljoen slachtoffers, dat
er een brede grijns verscheen. Soms spraken ze uit wat ze dachten: waren ze
maar allemaal omgekomen.... Degenen die me dit zeiden waren geen booswichten, maar goed katholieke huisvaders of leerlingen van katholieke scholen.
Voor de Amerikaanse bisschoppen, die handelen onder de grote druk van de
sterke joodse bevolking, hebben ze weinig goede woorden. Dat kardinaal Spellmann op het congres van het Amerikaanse Joodse comité de vrijheidsmedaille
in ontvangst neemt, ondervindt felle kritiek 1 ) . Is de staat Israël immers niet
vooral mogelijk gemaakt dank zij Amerikaanse dollars (waarbij ze vergeten te
vermelden dat de V.S. ook 70% van de hulp aan de Palestijnse vluchtelingen
voor hun rekening nemen) .
Iedereen is ergens opportunist. De Amerikaanse Vaders kunnen niet zonder
verklaring terugkomen in de States, evenmin als de Duitsers, die weten dat
nazisme en antisemitisme in hun land niet totaal zijn uitgeroeid. Voor de bisschop uit het Nabije Oosten zijn — op menselijk en politiek vlak — deze
redenen niet aanwezig, integendeel. Hij ziet slechts nadelen. De Joden hadden
aanvankelijk een plaats in hetzelfde schema als de Oosterse orthodoxe christenen; daarna kwam de verklaring gevaarlijk dicht bij het hoofdstuk over de
godsdienstvrijheid, dat over de mohammedanen spreekt.
Aldus heeft de kortste tekst van het concilie (eerste versie 300 woorden,
tweede ontwerp: 600; nauwelijks 2 pagina's druks) ongetwijfeld de meeste stof
doen opwaaien. „Voor de zoveelste maal bleek weer de explosieve kracht van
het Joodse vraagstuk. Zodra de verhouding tot de Joden ter sprake komt, is
niemand meer neutraal, zijn de Arabieren verontwaardigd, zetten de Joden de
stekels op en krakelen de christenen" 2) .
Hoe is het historische verloop van de conciliebeschouwingen over dit hoofdstuk ? Op 8 november 1963 werd het vierde hoofdstuk van het schema over de
oecumene uitgedeeld, handelend over 'De houding der katholieken tegenover
de niet-christenen en vooral de Joden' 3 ) . De tekst zegt, dat de Kerk niet kan
vergeten dat zij de voortzetting is van dat volk, waarmee God in zijn onuitsprekelijke barmhartigheid eertijds het Oude Verbond heeft gesloten en dat Christus,
onze Vrede, die in één Liefde èn Joden èn heidenen omvat, de verzoening heeft
aangekondigd van heel de aarde in Hem. Het is een onrecht het uitverkoren
volk een gevloekt volk te noemen, omdat het aan God allerdierbaarst blijft
wegens de Vaders en de gaven hen geschonken. Christus is niet door het hele
toen levende volk gedood en nog veel minder door het nu levende. Christus,
de maagd Maria en de Apostelen zijn uit dat volk geboren. Het ontwerp
moedigt theologische contacten met de Joodse medebroeders aan en veroordeelt
de jodenvervolging.
Dezelfde dag publiceert het Secretariaat voor de Eenheid een communiqué,
dat man en paard noemt, om — zo hoopt men — een eind te maken aan iedere
Hineininterpretierung: „Men kan dus niet zeggen dat de inhoud of het doel van
1) cfr. Katholiek Archief No. 25, 19 juni 1964, 692.
2) Mgr. Dr. A. C. Ramselaar, Het concilie en de Joden, in januarinummer 1964 van
Christus en Israël, driemaandelijks contactorgaan van de Katholieke Raad voor Israël
uit de Sint-Willibrordusvereniging.
3) De Nederlandse tekst werd voor het eerst gepubliceerd in De Nieuwe Linie van
7 december 1963, overgenomen door K.A., No. 4, 24 januari 1964, 79, 80; Le Monde
hebdomadaire van 17 - 23 september 1964 bracht de Franse vertaling en tevens de
nieuwe versie van 25 september 1964.
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de tekst pro- of antisionistisch is. Gebruik maken van deze tekst voor of tegen
bepaalde politieke opvattingen is ongegrond en vo ll edig in strijd met de bedoeling van degenen die hem hebben samengesteld en voorgedragen ter concilie".
Echter nog voor kardinaal Bea de tekst kon toelichten, verwierpen de Oosterse
vaders het hoofdstuk. Kardinaal Tappouni merkte op dat de christelijke eenheid
een ander vraagstuk is dan het Joodse probleem. Het is absoluut ongewenst de
Joodse kwestie te behandelen. In sommige de Joden vijandige landen zal dit
vierde hoofdstuk oorzaak worden van vooroordelen tegen de christelijke kerken
die daar een minderheid uitmaken. Al zijn de beginselen van dit hoofdstuk
bovennatuurlijk, de huidige politieke toestand vertroebelt alles. Zij die het
geloof niet bezitten, kunnen de bedoelingen van het concilie niet begrijpen of
zullen deze misvormen. De Koptische patriarch Sidarous meent dat dit hoof dstuk overbodig is, omdat de Kerk reeds duidelijk heeft gesproken, toen de Joden
vervolging leden (sic !) . Ook volgens patriarch Maximos heeft het geen nut
nodeloos onrust te stichten in de wereld. Hij acht het hoofdstuk beter op zijn
plaats in het kerkschema, in verband met de heilsgeschiedenis, of in het schema
over de Kerk in de Wereld, om daar het antisemitisme en de rassendiscriminatie
te veroordelen.
Op maandag 18 november 1963 leidde kardinaal Bea zelf de algemene
beschouwingen in: de voorzitter van de commissie die het hoofdstuk heeft
samengesteld en niet een commissielid, zoals gebruikelijk. Kardinaal Bea had
zich kennelijk deze toelichting voorbehouden, omdat hij wist hoeveel tact er
nodig is om dit onderwerp aan te snij den, tact enerzijds tegenover de Arabische
staten en de christenen in die landen, katholieken en orthodoxen, en anderzijds
tegenover de Joden, omdat hun vertrouwen in de christenen en met name in het
Vaticaan nog maar in embryonale toestand verkeert 4) . De kardinaal herinnerde
eraan dat zijn Secretariaat dit hoofdstuk, een werkstuk van twee j aar, niet op
eigen initiatief heeft opgesteld, maar in uitdrukkelijke opdracht van paus Joannes, die in december 1962 deze verklaring ten volle had goedgekeurd. Het gaat,
aldus de inleider, niet om een politieke kwestie, zoals de erkenning van de staat
Israël door de heilige Stoel of de psychologische voorbereiding hierop, maar om
een wezenlijk godsdienstige aangelegenheid. Uit het Joodse volk is Christus
naar het vlees voortgekomen, in en met dit volk stichtte Hij zijn Kerk. Hebben
echter dit volk en zijn leiders Christus niet veroordeeld ? Zeker, maar Hij heeft
ook vergiffenis voor de Joden gevraagd. Dit gebed is verhoord en het volk is
niet verworpen, het blijft volk Gods, zonder hetwelk de eenheid van de Kerk
onvoltooid blijft. Het concilie zal zeker Christus' kruisliefde en zijn bede om
vergiffenis tot de zijne maken. Gods gaven zijn onberouwelijk. Waarom warden
echter deze kwesties thans opgerakeld ? Opdat het concilie zich duidelijk uitspreke tegen het antisemitisme en zijn onmenselijke misdaden, vaak bedreven
onder de valse dekmantel van schriftteksten en feiten uit de kerkgeschiedenis.
Sprekend over de zogenaamde godsmoord zegt kardinaal Bea: „Het antisemitisme vindt zijn bron volstrekt niet in de godsdienst. De oorzaken ervan zijn v an
politieke, psychologische, sociale en economische aard. Wij wisten van te voren,
dat dit hoofdstuk in politieke zin zou worden uitgelegd, met betrekking tot
Israël en het sionisme. Daarom heeft het Secretariaat contact opgenomen met de
Arabische staten om zijn bedoelingen nader te verklaren teneinde ieder misver4 ) Dr. Ramselaar, 1.c., p. 6.
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stand te voorkomen: de Kerk doet niet aan politiek en wenst dit ook niet; zij
weigert iedere interpretatie die haar verklaringen een politieke betekenis geeft.
Zij plaatst zich uitsluitend op godsdienstig vlak. Deze woorden zijn duidelijk;
slechts een foutieve uitleg van het hoofdstuk leidt tot polemieken, maar voor
wie deze tekst te goeder trouw leest, is zij een factor die vrede brengt".
Enkele dagen later hield de intelligente Maronitische bisschop van Tyr (Libanon), mgr. Joseph Khoury, een persconferentie over de conciliaire werkzaamheden van de afgelopen week 5). Vergeleken met de andere Oosterse Vaders
was zijn houding zeer gematigd. Volgens hem schijnt de oppositie tegen het
hoofdstuk zich minder te richten tegen de verklaring zelf of haar inhoud,
waarvan de details nog niet in discussie zijn gebracht, maar tegen de plaats die
men eraan heeft gegeven (nl. in het schema over de oecumene) en tegen haar
eenzijdigheid: het had voor de hand gelegen ook andere godsdiensten te vermelden, met name Islam en Bouddhisme.
Om aan deze en andere bezwaren tegemoet te komen heeft men later getracht
dit hoofdstuk overal elders onder te brengen. Wilde men eind november deze
kwestie in de doofpot stoppen ? Moderator Lercaro stelde voor voorlopig een
globale stemming over de hoofdstukken 4 en 5 (godsdienstvrijheid) te houden,
maar voor de sluiting van de tweede zittingsperiode gebeurde er niets. „Bij
gebrek aan tijd en alleen daarom", verklaarde kardinaal Bea wat al te nadrukkelijk om geloofwaardig te lijken: politieke omstandigheden inspireerden een
afwachtende houding. „Deze stukken zullen niet van de agenda worden afgevoerd", was kardinaal Bea's schrale troost op 2 december aan de ongeduldige
Amerikaanse Vaders die een beslissing wilden forceren. En om de pil te vergulden: „Dit uitstel heeft bepaalde voordelen: de besprekingen van de eerste drie
hoofdstukken werd niet overhaast afgewerkt, om snel aan de hoofdstukken 4 en
5 te beginnen, waarin immers nieuwe en moeilijke kwesties worden aangesneden. Laten we hierover kalm nadenken als voorbereiding op een doeltreffende
bespreking in de herfst van 1964. Bemerkingen over inhoud en plaats van deze
hoofdstukken kunnen worden ingediend bij het Secretariaat voor de Eenheid tot
31 januari 1964".
De intersessie was echter weinig geschikt om 'kalm na te denken'. 4 December maakte de paus zijn voornemen bekend als pelgrim naar Palestina te gaan.
Dit besluit werd door de Arabieren met gemengde gevoelens ontvangen, toen
ze hoorden dat de paus ook Israël zou bezoeken. Had Le Monde van 6 december
in een tendentieus artikel niet verklaard dat de Vaticaanse onderhandelingen
met Israël over de bedevaart onvermijdelijk leidden tot een de facto erkenning
van de Joodse staat ? Volgens de Arabische landen liet het Vaticaan zich misleiden door het handige spel van de Sionisten, die tijdens de eerste bespreking
van hoofdstuk 4 al juichten in hun kranten, alsof deze tekst het bestaan van de
staat Israël zou rechtvaardigen. In Jordanië was de toestand al eerder gespannen. De behandeling van het Joodse vraagstuk werd in Jeruzalem aanleiding tot
een (mislukte) opzet tot christenvervolging van de kant van fanatieke mohammedanen. Vandaar het heetgebakerde verzoek van Jeruzalems Latijns patriarchaat aan de paus om elke toenadering tot de Joden te vermijden vanwege hun
steun aan Israël, oorzaak van het tragisch lot der vluchtelingen. Aan dit verzoek
5)

Ka tholiek Archie!, No. 4, 24 januari 1964, 106 - 113.

HET CONCILIE EN DE JODEN

231

was deze typerende redenering vastgeknoopt: ,,De Joden die vandaag in Washington wonen, hebben weliswaar niet zelf Christus vermoord, maar dit verandert niets aan de feiten die het evangelie vermeldt" 6) .
Inderdaad, het concilie doet in principe niet aan politiek, maar in feite komt
dit helaas toch voor bij enkele Vaders. Bovendien is het lastig politici te beletten
het concilie te bekijken door hun eigen bril. Zo mogelijk dient men daar rekening mee te houden, voortdurend en niet zo nu en dan, zoals thans het geval is.
Zo verklaarde kardinaal Bea drie jaar geleden aan een Joods journalist, dat de
heilige Vader geen aparte subcommissie voor de joods-christelijke verhoudingen
heeft willen instellen om geen Arabische reacties uit te lokken. Wel werd echter
het hoofdstuk dat handelt over deze verhoudingen, afzonderlijk gepubliceerd,
nog geen maand voor de bekendmaking van de pauselijke reis. Natuurlijk
legden de Arabieren tussen deze twee feiten onmiddellijk verband. Dat verband
bestond echter niet, omdat het pauselijk Staatssecretariaat het Secretariaat voor
de Eenheid zo lang mogelijk buiten de bedevaartvoorbereidingen had gehouden
vanwege prestigekwesties binnen het Vaticaan.
Om de Arabische gemoederen wat te kalmeren publiceerde de krasse Griekskatholieke patriarch Maximos IV een verklaring waarin hij wijst op het zuiver
godsdienstige karakter van het stuk. De oosterlingen, aldus de patriarch, hebben
op het concilie het Arabische standpunt tegenover Israël verdedigd, ondanks de
moeilijkheden die de (Syrische) staat de kerk in de weg legt, vooral op onderwijsgebied. Mgr. Ramselaar tekent hierbij aan: „Ten overstaan van de onvoorstelbare Jodenhaat in de Arabische landen is dit een moedige daad. Vooral in de
Oosterse christengemeenschappen leven nog oude vooroordelen tegen het Joodse volk als godsmoordenaars en christenvijanden" 7) . Deze typisch Westerse
conclusie is wellicht ontstaan uit een te eenzijdige Joods-christelijke vriendschap,
waarin Arabieren automatisch Jodenhaters zijn. Dit was vroeger zeker niet het
geval. Juist in tegenstelling met het Westen en zijn antisemitisme, bestond in
het Nabije Oosten eeuwenlang een vreedzame coëxistentie. Niet de 'oude vooroordelen' hebben het antisionisme gaande gemaakt, maar het onrecht door Israël
de Arabieren aangedaan. Dit aspect wordt in het Westen gemakkelijk vergeten.
De Arabieren zijn niet gekant tegen Joden en Judaïsme, maar tegen het Sionisme. De bekende Libanese hoofdredacteur en columnist René Aggiouri noemt
het antisemitisme een valstrik. Hij verwijt radio Kairo zich gemengd te hebben
in de vraag of de Joden al dan niet schuldig zijn aan Christus' dood. „Het is
niet verwonderlijk dat de sionisten bij monde van de heer Norian Goldmann
hebben getracht deze tekst onmiddellijk in hun voordeel uit te leggen. Reeds
vaak plaatsten zij de strijd om Palestina op het religieuze of racistische vlak. De
Arabische staten hebben tot nu toe deze valstrik ontlopen door onderscheid te
maken tussen judaïsme en sionisme. De strijd om Palestina is van politieke aard.
De ontwerptekst toont veel overeenkomst met de traditionele mohammedaanse
opvattingen. Het sionisme is een gevolg van de Europese vervolgingen van de
Joden, vervloekt, naar men zei, vanwege de godsmoord. De evolutie die de Kerk
thans doormaakt, is gunstiger voor het Arabische standpunt dan voor de sionistische positie". Wat, vervolgt Aggiouri, is ons standpunt tegenover sionisme en
de staat Israël ? „Wij onderstrepen dat de Joodse gemeenschappen steeds in
6) cfr. ons artikel Arabieren verheugd en .... bezorgd over bezoek van Paus Paulus VI, in De Nieuwe Linie van 21 december 1963.
7) Mgr. Ramselaar, l.c., p. 10.
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vrede geleefd hebben onder de Arabieren; dat de progroms een sociaal, puur
Europees verschijnsel zijn; dat de Europese staten moeten ophouden met de
Israëlitische emigratie naar bezet Palestina (Israël, B.S.). Alle sionistische
pogingen om het bestaan van Israël te rechtvaardigen zijn immers gebaseerd op
één beginsel: het uitbuiten van het gevoel van Unheimlichkeit van de Israëliet
in een niet-Joodse maatschappij. Vandaar dat dit argument niet aanslaat bij
Joden die volkomen zijn opgenomen in de maatschappij waarin zij leven; voor
hen heeft sionisme geen zin. In zoverre de Kerk er in slaagt de oude vooroordelen tegen de Joden te ontzenuwen en daardoor aan het sionisme een belangrijke bestaansgrond ontneemt, is deze evolutie voor de Arabische staten een
reden tot vreugde" '8) . In maart 1964, voor een zuiver sionistisch gehoor te
Tel-Aviv, zei Goldmann onomwonden: „Het grootste gevaar dat vandaag het
Joodse volk bedreigt, is niet het antisemitisme en evenmin de economische discriminatie, maar het liberalisme, waardoor de Joden kunnen worden opgenomen
in de milieus waarin zij leven". Bezorgd om de zo snel mogelijke immigratie
van het 3e, 4e en 5e miljoen Joden uit de diaspora voegde hij eraan toe: „De
assimilatie is hèt gevaar, sinds wij de ghettos hebben verlaten".
„Antisionisme mag niet verworden tot antisemitisme", waarschuwde Aggiouri, toen de politieke commissie van de Arabische Liga besloten had zich te
verzetten tegen het idee dat het Joodse volk onschuldig zou zijn aan Christus'
dood 9) .
Intussen werd de nieuwe tekst voorbereid. Geruchten deden de ronde dat de
paragraaf over de godsmoord geschrapt was om tegemoet te komen aan de
verlangens van de Oosterse Kerken, gezwicht voor de druk van hun regeringen 10) . Een verklaring van de Arabische Evangelische Kerkenraad oefende
kritiek uit op de pogingen „om de Joden schoon te wassen van hun schuld aan
Jezus' kruisiging". Vooral de Amerikaanse Joden en sommige protestanten

reageerden uiterst fel. Volgens hen zou het weglaten van de tekst over de godsmoord betekenen„ dat de katholieke kerk niet meer — zoals zij aanvankelijk
geneigd was te doen — het Joodse volk als geheel onschuldig zou verklaren aan
'godsmoord'; dit zou neerkomen zo al niet op een feitelijke beschuldiging hiervan, dan toch op het scheppen van een mogelijkheid tot zulk een beschuldiging.
En zo zou het concilie zich lenen tot het bedrijven van een 'geestelijke progrom' ". „Sinds de dood van Joannes XXIII, voegt men daar nog aan toe, is er
niets meer van waarde; zijn opvolger staat duidelijk aan de kant van de onverdraagzaamheid ... !" 11).
De katholieke experts werden ongerust. Er was eind juni een communiqué
van het Secretariaat voor de Eenheid nodig om de gemoederen enigszins te
bedaren. Pater Congar concludeert hieruit: „Deze campagne lijkt mij onzinnig.
8) René Aggiouri in het dagblad L'Orient (Beiroet), van 13 november 1963.
9) René Aggiouri, L'Orient, 25 maart 1964. Rabbijn Eisenberg geeft een Joodse
visie op het probleem van de godsmoord: „Pendant deux mille ans on a accusé des
juifs d'avoir tué le Christ. On sait aujourd'hui que cette accusation est fausse, puisque
ce sont des Romains et non les juifs qui ont crucifié Jesus". (Candide, 12.19 december 1963, p. 7) .
10) cfr. Informations Catholiques Internationales, 15 juillet 1964, p. 8: „des rumeurs
a propos du chapitre sur les juifs ont révélé une véritable inquietude".
11) Yves Congar O.P.: Perspectieven aan de vooravond van de derde conciliezitting, in De Bazuin van 12 september 1964, p. 2.
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Ze verraadt een collectieve hartstocht, die ontoegankelijk is voor redelijke verklaringen en niet in staat tot objectiviteit. Het gaat overigens om een uitzonderlijk ernstige zaak. Dit feit doet ook iets aan het licht komen van de moeilijkheden van de dialoog en toont tevens aan, dat die dialoog al werkelijk begonnen
is, want zoiets gebeurt, wanneer de ander, de gesprekspartner, eist volledig
serieus genomen te worden en zijn eisen stelt van partner, in de werkelijke en
niet slechts in litteraire of fictieve betekenis van het woord" 12) .
Op 26 september 1964 presenteerde kardinaal Bea zijn (tweede) rapport
over Joden en niet-christenen. „De publieke opinie zal het concilie positief of
negatief waarderen op grond van deze verklaring. Dit is echter geen voldoende
reden, al kunnen we daaraan niet zonder meer voorbijgaan. Van belang is de
trouw aan de Kerk, aan Christus en aan de Apostelen in hun liefde voor het
uitverkoren volk. Veel vaders hebben gevraagd dat deze verklaring wordt afgelegd. Het heeft veel werk gevergd haar te wijzigen aan de hand van de zeer
talrijke raadplegingen tussen de sessies. De toegevoegde teksten over de voorrechten van het uitverkoren volk en de christelijke hoop op een uiteindelijke
hereniging met het Joodse volk, versterken het schema". Lang weidt de kardinaal uit over de godsmoord, het centrale punt in de controverses over dit onderwerp, zonder iets wezenlijk nieuws toe te voegen aan vroegere verklaringen.
Welke zijn tussen beide teksten (van november 1963 en september 1964) de
verschillen, waarvan de meeste overigens niet zijn aangebracht door het Secretariaat voor de Eenheid, maar door de coordinatiecommissie o.l.v. staatssecretaris
Cicognani. „Welke onwetende 'expert' is verantwoordelijk voor deze wijzigingen", vroeg mgr. Heenan ? De omstreden passage over de verantwoordelijkheid
voor Christus' kruisdood is geschrapt, hetgeen natuurlijk niet betekent dat de
inhoud is herroepen, temeer daar de katechismus van Trente reeds verklaart dat
alle mensen enigszins godsmoordenaars zijn. De nieuwe tekst vermeldt niet
langer de uitdrukking 'godmoordend volk', maar 'verworpen volk'. Nadrukkelijk wordt verboden de Joden van vandaag toe te rekenen wat gebeurd is tijdens
Christus' Lijden. Kortom, een vaag overblijfsel van een goede tekst, die veel
meer details gaf. Het schijnt dat de theologen, nu het onmogelijk bleek iedere
verantwoordelijkheid van bepaalde Joodse leiders voor Christus' dood te ontkennen, er de voorkeur aan gaven iedere toespeling op dit netelige probleem te
schrappen. De merkwaardigste wijziging is echter de vervanging van het woord
'persecutio' (iedereen begreep dat dit vervolging betekent, ook al is het geen
'mooi' latijn, en deze term is geenszins te sterk voor de Jodenvervolgingen)
door het zwakke 'vexatio' (slechte behandeling), onmiddellijk sterk bekritiseerd
door de Vaders.
In het begin van dit artikel vermeldden we reeds de Arabische reacties,
binnen en buiten het concilie. Hoe reageerden de anderen ? De meeste Vaders
die aan het debat deelnamen, betreurden dat de tekst was afgezwakt; „Aangezien de publieke opinie", aldus kardinaal Liénart, ,,thans weet dat het woord
godsmoord zich in het eerste ontwerp bevond, maar niet in het tweede, zou men
de verkeerde conclusie kunnen trekken, dat het concilie het Joodse volk niet wil
schoonwassen van de beschuldiging van godsmoord". Hij spreekt ook over de
plaats van deze verklaring: men heeft voorgesteld dit hoofdstuk overal elders
onder te brengen: in het schema over de Kerk (Volk Gods ...), over de Open12 ) ibidem.
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baring, in een eventueel schema over de niet-christelijke godsdiensten. Men
vond het schema over de oecumene een te grote eer. „Oecumene is een familieaangelegenheid", had patriarch Maximos gezegd. (Fanatieke Joden hebben
later dit balletje teruggespeeld: het concilie is een familieaangelegenheid en wij
zijn niet van de familie, laten we ons er vooral niet druk over maken) . Bovendien, zo zei men, is het niet tactisch Oosterse kerken en Joden in een adem te
noemen.
Daarbij vergeet men echter dat de scheiding tussen Kerk en Synagoge het
fundament en 't architype is van alle scheidingen, het eerste schisma, waarvan de
redenen (meningsverschil over de rol van nationalisme, de Messias, het volk
Gods en zijn structuur), vaak dezelfde zijn als bij de andere schisma's. Wellicht
had paus Joannes in zijn intuïtie aangevoeld dat deze verzoening met de Joden
(zelfs als zij deze zouden weigeren) de eerste onvermijdelijke stap is naar de
verzoening van de christenen onderling. Pater Bernard Lambert O.P. schreef
reeds in 1962: „In het licht van Gods bedoelingen is de meest fundamentele
hereniging niet die tussen orthodoxen, katholieken, protestanten en anglicanen,
maar de hereniging van Joden en de heidenen, van Joden en Christenen. Wat
hier in het geding is, is niet de oecumene in de twee partijen die haar eenheid
vormen, ook niet de heilseconomie in het voortzetten van de grote eschatologische gebeurtenissen, neen, veel meer: de verzoening tussen twee aspecten van
de uitverkiezing: de een van nature, de ander door genade. Een oecumenisme
dat zich zou beperken tot de betrekkingen tussen de Christenen onderling zou in
principe gedoemd zijn om te mislukken, omdat het op een veel te wankel fundament gebouwd zou zijn" 13). In deze trant sprak kardinaal Liénart: „Israël is
de stam waarop alle christelijke kerken zijn geënt. Volgens de Ephesiërbrief
heeft Christus de scheidsmuur — dat is de vijandschap — tussen beide groepen,
joden en heidenen, weggebroken, om slechts één kerk te vormen. Evenmin als
in de verklaring over de godsdienstvrijheid mag men zich hier tevreden stellen
met een vage uiteenzetting over naastenliefde en verdraagzaamheid. Een leerstellig fundament is nodig. Het gaat niet langer om opportuniteit of inopportuniteit, maar om de waarheid". In deze zin sprak ook kardinaal Lercaro. Zijn
interventie werpt, theologisch, het scherpste licht op dit vraagstuk. „De reden
van deze verklaring is minder gelegen in de droeve gebeurtenissen van de afgelopen oorlog of in de politiek dan in een diepere bewustwording van het mysterie van de Kerk. Zij is in het bijzonder de vrucht van de liturgische vernieuwing,
die ons meer vertrouwd heeft gemaakt met Gods Woord en de Eucharistieviering. Welnu, deze twee elementen, de woorddienst en het offer van het Lam,
zijn beide afkomstig van Israël. We hebben een gemeenschappelijk erfdeel" 14) .
Mgr. Heenan stelde voor niet de tekst uit de Romeinenbrief over de 'terug
keer' van het Joodse volk aan het eind der tij den te citeren 15) . „De oecumene,
13) Le problème oecuménique, vol. II, 1962, p. 6.
14) Wie de theologische basis van het judaisme wil bestuderen, leze b.v. het uitstekende speciaalnummer over Israël van Lumière et Vie, mei 1958, tome VII, No. 37.
De Jood mgr. John Oesterreicher, leider van het Institute for judeo-christian studies
aan de Seton Hall University (New-York) en sinds 1961 consultor van het Secretariaat voor de Eenheid, zei in een interview met La Croix (29 september 1964) : „Wie
zich niet bewust is van de diepe wortels van de Kerk in het oude Israël, heeft geen
goede kijk op de heilsgeschiedenis. Aan zijn geloof ontbreekt een dimensie". Men neme
Romeinen, hfst. 9, 10 en 11 als basistekst.
15) De verklaring zegt: „het is goed zich te herinneren dat de eenheid van het
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aldus de aartsbisschop van Westminster, houdt zich niet bezig met bekering,
maar uitsluitend met het zoeken van de waarheid". Deze 'oproep tot bekering'
(zoals men deze zinspeling op een eschatologische eenheid, die geen enkel
proselytisme inhoudt, ten onrechte heeft genoemd) zou volgens Israëli's de
voorwaarde zijn waarop de Kerk zou aanvaarden een eind te maken aan haar
antisemitisme. Rabbijn Abraham Joshua Heschel, van Manhattan Jewish Theological Seminary, een goede vriend van kardinaal Bea, die veel gewerkt heeft
voor betere Joods-christelijke verhoudingen, zei: „Een boodschap die de Jood
beschouwt als een kandidaat voor bekering en verkondigt dat het Judaïsme
gedoemd is te verdwijnen, kweekt onderling wantrouwen, verbittering en ressentiment. Ik herhaal hetgeen ik vaak heb gezegd tegen leidende personen van
het Vaticaan: Ik ben bereid naar Auschwitz te gaan, wanneer ik moet kiezen
tussen bekering of dood" 16) .
Overigens waren de Joodse reacties vanuit Israël wat gematigder dan tijdens
de eerste behandeling toen, mede door hun ontijdige commentaren, de bespreking van de tekst werd opgeschort.
Is men tevreden met de verklaring ? Wanneer in de definitieve tekst rekening
wordt gehouden met de geuite kritieken, is het een enorme stap vooruit; de
eerste aarzelende stap, want aldus mgr. Oesterreicher, sinds 2000 jaar kende de
verhouding Kerk - Synagoge geen enkele ontwikkeling. Auschwitz heeft de
wereld wakkergeschud. Een mentaliteit verandert. In Nederland werkt sinds
jaren de katholieke raad voor Israël als afdeling van de Sint-Willibrordusvereniging. Zijn driemaandelijkse uitgave Christus en Israël staat op hoog niveau.
Pausen en bisschoppen tonen toenadering. De meest bekende maatregel was in
1959 het schrappen van het bijvoeglijk naamwoord 'impiis' in het Goede Vrijdaggebed voor de Joden 17 ), reeds voorgesteld in 1928 door de Amici Israël.
Paus Joannes brak met de gebruikelijke afzijdige houding t.o.v. de Joden, die
zelfs heeft voortgeduurd tijdens de oorlog, toen de Joden niet gesteund werden
als Joden, maar als mensen in nood. Het Vaticaan hield zich op een afstand van
de officiële vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, maar reeds toen
was mgr. Roncalli hun vertrouwensman 18) . In 1961 werden specialisten in
Joodse aangelegenheden aan het Secretariaat voor de Eenheid toegevoegd. In
1960 was er sprake van Joodse waarnemers op het concilie uit te nodigen. Van
dit plan werd afgezien vanwege de meningsverschillen binnen het Judaïsme zelf
(wie vertegenwoordigt de Joodse godsdienst?) en de Arabische reacties, toen
men in 1962 dr. Wardi, de directeur van de afdeling Christian Af f airs van het
Israëlische Ministerie van Godsdienstzaken, wilde afvaardigen. De verleden
Joodse volk en de Kerk deel uitmaakt van de christelijke verwachting", zich beroepend op Romeinen, 11, 25: „Welnu broeders, om U te behoeden voor zelfoverschatting wil ik U niet onkundig laten van dit geheim: een deel van Israël is verhard, totdat
de massa der heidenen is binnengegaan; en dan zal heel Israël worden gered".
16) Time, september 11, 1964, p. 62, What catholics think about Jews.
17) Volgens de orthodoxe Joden is dit overigens niet zo'n grote vooruitgang. Men
bidt thans: „Laten wij ook bidden voor de Joden, opdat God, onze Heer, de sluier van
hun harten wegneme en ook zij Jesus Christus, onze Heer, mogen erkennen". Dit
gebed, aldus het orthodoxe Joodse blad Halsofe (17 mei 1959) was de oorzaak van
antisemitische progroms (geciteerd in Proche-Orient Chrétien, tome 9, 1959, p. 175).
Over deze bescheiden wijziging stelden mohammedanen en orthodoxen vragen aan de
katholieke Arabieren: „Waarom zijn de Joden niet langer trouweloos?"
18) cfr. Paus Joannes en de Joden, in Christus en Israël, juli/oktober 1963.
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jaar overleden Frans-Joodse historicus Jules Isaac, die zich als levenstaak had
gesteld de christelijke katechese te zuiveren van alle minachting en vooroordeel
jegens het Joodse volk, prepareerde een groot dossier voor het concilie. Op 13
juni 1960 werd hij door Paus Joannes en kardinaal Bea in audiëntie ontvangen.
Het dossier kwam terecht op het Secretariaat voor de Eenheid. Zijn activiteit
heeft er zeker toe bijgedragen dat de plaats van het Joodse volk ten aanzien van
de Kerk diepgaand in beraad is genomen 19) .
Het is niet de eerste keer dat een concilie het Joodse vraagstuk op zijn agenda
plaatst, maar helaas was tot nu toe steeds een anti-joodse wetgeving het gevolg,
om het geloof van pas bekeerde gelovigen te beschermen tegen Joodse invloed.
Omgaan met Joden was niet erg gezien. De eerste meer positieve activiteit was
het thans te weinig bekende pionierswerk van de gebroeders Léman vóór en
tijdens Vaticaan I, om de Vaders te bewegen een barmhartige oproep tot het
volk van Israël te richten. Het moment leek hen gunstig: „sinds de Franse
revolutie waren de Joden enigszins gerehabiliteerd ('heeft de voorzienigheid niet
toegestaan dat de Joden eerst mensen zouden worden, alvorens christen te worden?'); door de civiele wet waren de Joden voortaan onttrokken aan de overheersing van Talmud en rabbijnen; het rationalisme deed velen het geloof
verliezen; de Israëlieten blijven God zeer dierbaar vanwege hun Vaderen". Hun
postulaat kreeg 510 handtekeningen, maar werd door het ontij dig afbreken van
het concilie niet meer behandeld 20).
Sindsdien is een eeuw voorbijgegaan en nu is de ontwikkeling niet meer te
stuiten. De verklaring van de Wereldraad te Amsterdam (1948) en te New
Dehli (1961) tegen het antisemitisme was een stimulans voor de katholieke
kerk een stap verder te gaan: een dogmatisch bewijs leveren voor deze veroordeling. „La fin de l'antisémitisme" telefoneerde op 30 september hoofdredacteur Antoine Wenger naar La Croix.
Men had te vroeg victorie gekraaid. Op 12 oktober liet mgr. Felici aan het
Secretariaat voor de Eenheid weten dat het het verlangen van hogerhand was
dat de verklaring over de Joden moest worden voorgelegd aan een gemengde
commissie, samengesteld uit leden van de doctrinale commissie en het Secretariaat voor de Eenheid, teneinde de tekst te integreren in het tweede hoofdstuk van
het schema over de Kerk (het volk Gods), en wel in paragraaf 16, die handelt
over de betrekkingen tussen de Kerk en de niet-christenen, waarin reeds sprake
is van Joden en Mohammedanen. Door deze maatregel wilde men kennelijk nog
meer de nadruk leggen op het theologische en a-politieke karakter van de tekst.
De brief 'Cum magno dolore', getekend door 16 kardinalen o.l.v. kardinaal
Frings, was het gevolg. De ondertekenaars wensten niet dat de verklaring in
enkele woorden zou worden 'weggewerkt'. Volgens hen heeft men niet het
recht een tekst terug te trekken die reeds door de Vergadering besproken is.
Beslissingen in deze zijn uitsluitend aan de Kerkvergadering voorbehouden.
Bovendien bleek later dat mgr. Felici zelf de 4 commissieleden had benoemd,
19) Dr. A. C. Ramselaar, in Christus en Israël, juli/oktober 1963. In de eerste verklaring vinden we de meeste van de 10 voorstellen die Jules Isaac en groot-rabbijn
Kaplan hadden voorgelegd aan de conferentie van Seelisburg, waar de basis werd
gelegd voor de 'Amitié judéo-chrétienne' (1948) ; cfr. Jacques Martin, L'amitié judéochrétienne, in Lumière et Vie, mai 1958, p. 113.
20) Frères Léman, La cause des testes disrael, introduite au Concile oecuménique
du Vatican (Lyon 1912), besproken door G. Kramer in Christus en Israel, april 1960.
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waaronder 3 reactionairen: Browne, Lefebre en Fernandez, en niet de paus,
zoals de brief suggereerde.
Wij hebben een uitvoerig overzicht gegeven van de ontwikkeling van het
Joodse vraagstuk op het concilie, teneinde hierin het Arabische standpunt te
kunnen plaatsen. Om het heel simpel te zeggen: de Arabische christenen vinden
deze concilieverklaring niet belangrijk genoeg om er risico's voor te nemen.
Want dat doen ze, althans daar zijn ze diep van overtuigd. Ze willen niet achterblijven bij orthodoxen en mohammedanen in hun haat tegen Israël, om zodoende voor goede vaderlanders door te gaan. In juli publiceerde een christen in
Beiroet een boek over Het universele Judaisme en zin onafgebroken str ijd tegen
het christendom 21) . Bovendien zullen Oosterlingen niet gauw overtuigd worden door theologische verhandelingen over het volk Gods. De bisschoppen
zijn vaak gevangen binnen een eng kerkelijk provincialisme en een zeker minderwaardigheidscomplex, waardoor ze veel meer vechten voor de rechten van
de Oosterse Kerken dan voor een betere pastoraal. Dan wordt het begrijpelijk
dat zij moeilijk het belang kunnen inzien van een verklaring over de Joden.
Te meer, daar bij de besprekingen op het Concilie niet zonder grond meermalen
de klacht gehoord is, dat men te veel van de Latijnse kerk — en dan nog maar
van de Europese kerk — uitgaat.
Op het concilie hebben de Oosterlingen gepleit voor de Islam, die dichter bij
de Kerk zou staan dan het Judaïsme. De argumenten waren zwak. Hun lofzang
op de Islam was duidelijk een politieke vleierij; thuis laten de meeste Vaders
zich binnenskamers heel wat minder prijzend uit over deze godsdienst. Met
hand en tand blijven, bijvoorbeeld, de Syrische bisschoppen zich verzetten tegen
Koranonderricht voor de Mohammedaanse leerlingen binnen het katholieke
schoolgebouw, bang voor een te grote invloed. Het is overigens onjuist Mohammedanen en Joden, die toch op een bijzondere wijze betrokken zijn op de kerk
van Christus, op één lijn te stellen. Een voorbeeld van verwarring zijn de sinds
1960 vernieuwde dagintenties voor de Bidweek voor de Eenheid. De intentie
van 24 januari luidt: moge de ergernis van een verdeeld christendom voor
Joden, Mohammedanen en andere niet-christenen worden weggenomen.
Dat het Oosters denken over deze kwestie sterk politiek en emotioneel
geladen is, komt ook door bloedarmoede. Een theologische basis ontbreekt hen.
In 1963 was in Egypte niemand beschikbaar om een zinnig antwoord te geven
op de aantijgingen van radio Kairo, die zei dat de Joden wel degelijk schuldig
waren aan Christus' kruisdood. De Oosterse kerken slagen er niet in deze
verklaring los te zien van de politiek. Religie en politiek, kerk en staat zijn in
hun ogen sterk verbonden, voor de Islam zijn beide één, ondanks het verzet van
progressisten. De Turken hebben bij de communauteiten dit idee van politicoreligieuze gemeenschap aangewakkerd. Voor de Islam is de Kerk vooral een
wereldlijke macht. Artikelen over dit vraagstuk, met grote foto's van de barokke
Sint-Pieter en de paus op de Sedes Gestatoria wekken deze indruk 22) . De kruistochten werden nooit helemaal vergeten. Zij menen terecht dat het eerder
Auschwitz, de Amerikanen en de Stellverweter zijn die het concilie deze houding ingeven dan een 'théologie nouvelle'.
21) Elie Abu ar-Rus, uitg. Dar al-ittihad, Beiroet, 280 p. (Arabisch). Bisschoppen
uit het Verre Oosten vonden het met name noemen van de Islam een belediging voor
de hoogstaande godsdiensten van hun landen.
22) cfr. Het Egyptische weekblad Akher sa'a, 30 september 1964.
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Belangrijker echter lijkt ons de dubbelzinnige positie van de staat Israël zelf,
voortdurend door de Israëli's uitgebuit. Op de Expo te Brussel waren boven hun
uitgestalde produkten bijbelteksten over land van melk en honing opgehangen.
André Falk noemde zijn boek over Israël: Terre deux fois promise. Léon Liebmann meent dat het politieke verschijnsel van het bestaan van de staat Israël de
klassieke opvattingen van Joden en Christenen over de band tussen het Joodse
volk en het land waaruit ze door de Romeinen werden verjaagd, in twijfel stelt.
Het Judaïsme beschouwde sinds 2000 jaar de terugkeer van Israël naar Sion als
het teken van de komst van het messiaanse tijdperk. Het is hoog tijd dat onze
theologen deze messiaanse opvattingen van de profeten herzien en verdiepen,
in het licht van de gebeurtenissen van onze tijd. Dit is echter evenzeer nodig
onder de christelijke denkers. De auteur herinnert eraan dat de verstrooiing van
de Joden over de hele wereld en hun vervolging door de verschillende volken
gezien werd als een straf voor de godsmoord, volgens Pascal een overtuigend
bewijs van de waarachtigheid van het Nieuwe Testament. Men kan dit niet
langer volhouden, nu Israël een 'national Home' heeft hervonden 23 ). Door
deze 'emancipatie' werd Israël een zelfstandige gesprekspartner, die op voet van
gelijkheid met andere landen en godsdiensten kan praten. Het bestaan van Israël
heeft een religieuze bijklank, die zelfs door de meest materialistische sionisten
wordt uitgebuit 24) . De Arabieren zien dit gevaar en hun antisionisme wordt
geenszins afgezwakt door, wat ze noemen, het Duitse schuldcomplex. Teneinde
de Arabische publieke opinie voor te lichten, sprak de Koptisch-katholieke
patriarch Sidarous op 4 oktober 1964 voor Radio Vaticana: „Er zijn bepaalde
bisschoppen, die de zaak van de Arabieren niet bijvallen vanwege hun betrekkingen met de Joden en die een soort medelijden met hen hebben. Ze spreken
van een plicht tot uitboeting, die de christenen zou verplichten te herstellen wat
ze vernield hebben, het onrecht dat ze hen, naar ze beweren, 20 eeuwen lang
zouden hebben aangedaan. Welnu, laten deze bisschoppen bij hun thuis deze

boete doen, zoals hun dat goeddunkt, ieder voor zich en voorzichtig, zonder de
andere Vaders hierdoor te beïnvloeden, want de kerk als zodanig draagt in deze
geen enkele schuld. We kunnen niet goedkeuren dat de Arabische en Islamitische wereld, die meer dan 500 miljoen mensen omvat, wordt opgeofferd aan
12 miljoen Joden" 25) .
Een voorbarig oordeel van een buitenstaander, die in de Arabische landen
geen jodenvervolging heeft meegemaakt en die zich geen moeilijkheden op de
hals wil halen om iets dat hem niet aangaat. Deze verklaring komt hem ongelegen. De zorg om zijn eigen plaatselijke kerk weegt hem reeds te zwaar om
zich, met Paulus, te kunnen bekommeren om alle kerken.
Joden en Arabieren hebben evenwel dezelfde oorsprong; Joden hadden het
vaak beter onder dé Moslimoverheersing dan onder de christenen van het Byzantijnse rijk, ondanks het koranvers: „Neemt geen Joden als compagnon.
Degene onder U die dit doet, zal een der hunnen zijn". Beide werden als volk
eeuwenlang onderdrukt en beide hervonden moeizaam zichzelf na het einde van
het Turkse bewind. Maar tussen beide bestaat thans een kloof: de meeste
23) cfr. Léon Liebmann, Vision juive des relations entre chrétiens et jui[s, in Main.
tenant, juli-augustus 1964, uittreksel in het tijdschrift De Maand, april 1964.
24) Lumière et Vie, mei 1958, p. 122 -125.
25) Energique mise au point de S. B. Stéphanos Ier à la radio Vaticane, in het
Egyptische katholieke weekblad Le Messager, 11 oktober 1964.
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Israëli's hebben iedere band met het oude Israël verloren. Hun grof westers
materialisme stuit de Oosterse mens. Ze zijn nauwelijks te onderscheiden van
kolonialisten en imperialisten, gesteund door geld, bekwaamheid en politieke
invloed van het buitenland en als zodanig — evenals Tsjombe — veroordeeld
door de laatste topconferentie van de neutrale landen te Kairo 26) . De bekende
islamoloog Louis Massignon zei reeds in 1946 in een pleidooi voor samenwerking tussen het christelijke Europa en het mohammedaanse Arabisme: ,,De
oplossing van het probleem van de politieke status der Arabische landen is nog
moeilijker gemaakt door de sionistische kolonisatie van Palestina en de groeiende economische belangstelling daarvoor van de Verenigde Staten. Ongetwijfeld
zijn het de misdaden van het Europese antisemitisme die aan de sionistische
immigratie in Palestina de buitengewone omvang hebben gegeven welke ze
aangenomen heeft, maar ik ben er van overtuigd dat de ware gerechtigheid er
eerder in zou bestaan om Duitsland te dwingen aan al zijn vroegere Israëlitische
burgers hun Duitse nationaliteit terug te geven dan de wereld-Islam ertoe te
brengen een heilige oorlog van desperado's te organiseren voor het behoud van
zijn 'Heilige Plaatsen', waarvan het heilige Jerusalem, al-Quds, deel uitmaakt".
Massignon vervolgt dat hij gehoopt had dat bij het samenstellen van het nieuw
Hebreeuws voor Palestina rekening zou worden gehouden met de judéo-arabische elementen (zo vertrouwd aan de Joodse schrijvers in de Middeleeuwen,
die Arabisch schreven), 'maar de hervorming kreeg een verontrustende Germano-Amerikaanse tint'.
Voor de Arabieren bestaat Israël niet; op de kaarten wordt de naam zwart
gemaakt. Struisvogelpolitiek en boycot met als noodlottig gevolg dat beiden
steeds meer van elkaar vervreemden. Waar het contact bleef bestaan, daar loopt
deze wederzijdse haat niet zo'n vaart. Aldus bevestigden ons herhaaldelijk
Nederlandse V.N.-officieren, die moeten bemiddelen bij grensincidenten. (Jordaanse en Joodse officieren, die samen o.l.v. de UNO om en nabij het niemandsland een dief achterna zitten, eten samen bessen en ruilen cigaretten. Aan
de Israelo-Libanese grens kaarten ze samen ...) . De Palestijnse vluchtelingen
zorgen voor de anti-joodse propaganda. Als je ze weemoedig hoort vertellen
over vroeger, lijkt het alsof ze allemaal miljonairs waren. Brochures tonen nog
steeds verminkte vrouwen en kinderen uit de dorpen die door de Israëli's
werden platgebrand. Dit zijn de Joden die ze kennen. Ze hoeven hen geen
vergiffenis te vragen, zoals de Duitsers, integendeel. Het Joodse vraagstuk is
niet opgelost, het werd slechts verplaatst (tot na de eerste wereldoorlog telde
het Nabije Oosten slechts 10% van alle Joden) .
Is het Joodse probleem dus onoplosbaar? Is het onmogelijk tegelijkertijd
Joden, orthodoxen en mohammedanen tevreden te stellen? Het lijkt me dat het
Kerk en Concilie tot nu toe aan coördinatie heeft ontbroken in deze. Het is
fataal wanneer de linkerhand niet weet wat de rechterhand doet. De uitstekende
specialisten van het Secretariaat voor de Eenheid hebben wellicht niet voldoende
feeling gehouden. De Joden-experts hadden meer raad moeten vragen aan hun
26 ) Een editorial over een uitspraak van Robert Kennedy, dat de godsmoord een
juridische vergissing zou zijn geweest, opent smakeloos-cynisch aldus: „M. Robert
Kennedy s'occupe beaucoup moins de l'assassinat de son frère le Président Kennedy
que de l'assassinat de Jesus-Christ". De zonden van alle mensen zijn als Oswald in het
rapport Warren, concludeert hij. (Marc Riachy in Le Soir, Beiroet, 2 oktober 1964) .
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collega's die de orthodoxie bestuderen en aan het jonge secretariaat voor contact
met de wereldgodsdiensten. Contact tussen Islam en Christendom gebeurde tot
nu toe onofficieel door een handjevol pioniers, waarover velen sceptisch de
schouders ophaalden. Nu wordt het een taak van de Kerk. Jeruzalem kan een
belangrijk carrefour en uitgangspunt zijn. Er zijn veel plannen. Paul VI wil in
Jeruzalem een faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen oprichten,
de Wereldraad vestigt in Joods Jeruzalem een oecumenisch studiecentrum voor
Joden en christenen. De Anglicanen in de heilige Stad begonnen een bescheiden
open theologische faculteit en een centrum voor islamstudie. Met Kerstmis
wordt tussen Olijfberg en Bethanië een Cité Secours geopend, waardoor het
pelgrimeren naar de plaatsen waar Jezus leefde, stierf en verrees, voor velen
mogelijk wordt. Professor Fliisser, de ruimdenkende hoogleraar in het Nieuwe
Testament aan de Hebreeuwse Universiteit, sprak over een nieuwe fase in het
gesprek tussen Joden en Christenen. Na Paulus' bezoek had het Secretariaat voor
de Eenheid het plan geopperd een afdeling in de heilige Stad te vestigen. De
Kerk houdt, evenals de V.N., die dit in een resolutie heeft vastgelegd, vast aan
het verlangen van Jeruzalem een internationale stad te maken, op de eerste
plaats als religieus centrum, wars van politiek 27). Israël blijft zich hier tegen
verzetten en ging zelfs zover dat het Jeruzalem tot hoofdstad verklaarde. Joods
en Arabisch Jeruzalem samen, heilige Stad voor christenen, Joden en Mohammedanen, bezit reeds een braintrust voor oecumenische en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Dit vraagt echter van de christenen een oecumenische
openheid, die we met name bij het Latijns patriarchaat en de Franciscanen in de
heilige Stad node missen. De Oosterse katholieke kerken zouden het moeten
aandurven om theologisch na te denken over hun betrekkingen met Judaïsme
en Islam.
Het Westen moet echter geduld hebben, want het verlangt thans van de Arabieren wat het zelf niet heeft kunnen opbrengen: het beminnen van je vijanden
in oorlogstijd. Het Westen moet zich ook van zijn eigen positie bewust zijn.
Het voelt meer sympathie voor Israël dan voor de Arabische landen: de Joodse
staat is immers Westers, beter georganiseerd, en bovendien is een westerling
bijna verplicht het sionisme onvoorwaardelijk bij te vallen, wil hij niet het
odium van antisemitisme op zich laden. Het Westen moet weten dat het Nabije
Oosten zich in een soortgelijke, maar een veel nauwere dwangbuis bevindt. Iets
goeds zeggen van het judaisme betekent voor velen sionisme en dus landverraad.
Deze week heb ik in Syrië, Libanon en Egypte herhaaldelijk deze kwestie
aangesneden. Thans vaar ik met de felle indrukken van drie Arabische jaren
terug naar het koude Europa. Op een boot besef je existentieel hoever de drie
werelddelen nog uit elkaar liggen. De rustige Middellandse zee heet allang
geen 'Mare Nostrum' meer, ondanks ons planetarisme. We moeten opnieuw de
oevers verbinden, op zoek naar de hele waarheid die liefde heet. Daar waar de
waarheid is, is de vrijheid en het is de vrijheid eigen de vrees te verjagen.
a / b s.s. Esperia,

21

oktober 1964

27) cfr. ons artikel: Na jeruzalem, achtergronden en perspectieven van de pauselijke bedevaart, in Streven, april 1964, pp. 670 - 681.

Pasolini en het

Evangelie

volgens Matteüs
J. BLIRVENICH S.J.

AN of mag een marxist een film maken over het Evangelie ? Dat was zo

K ongeveer de vraag die vele geesten in Italië beroerde nog voor Pasolini

klaar was met zijn Il Vangelo secondo Matten. Na het verschijnen van de film
werden de standpunten nog verscherpt, ook al omdat hij door twee werkelijk
representatieve internationale katholieke jury's werd bekroond, eerst met de
O.C.I.C.-prijs te Venetië en kort daarna met de jaarlijkse grote prijs van dezelfde
organisatie te Assisi. Dit wekte opschudding in een land als Spanje en deed zelfs
sommigen in Frankrijk (Le Figaro b.v.) steigeren. Daar staan tegenover de waardering welke Kardinaal Urbani, de Patriarch van Venetië en een specialist in
de Mattheusexegese, achteraf openlijk liet blijken en het applaus van honderden
Concilievaders dat volgde op een privé-voorstelling.
Het is duidelijk dat in heel deze rel een verderfelijke rol gespeeld werd door
wat een vooraanstaand Romeins prelaat de ossessione marxista noemde. En even
duidelijk is het dat het geval Pasolini velen de ogen geopend heeft voor een der
grofste oorzaken van het feit dat de Kerk in Italië alle contact heeft verloren
niet alleen met het proletariaat, maar ook met de leidende culturele milieus,
vooral met die van de film.
De arena van dit Italiaanse 'cultuurdebat' ziet er op het ogenblik uit als de
hal van het Venetiaanse Filmpaleis op de avond van de Festivalvertoning. Het
marmer lag bezaaid met de resten van de eieren en tomaten welke uiterst rechtse
demonstranten de verwaande kerel die met zijn vuile rode handen Christus had
durven raken, naar het hoofd hadden gegooid, en daar tussen lagen een handvol
lires, door uiterst linksen de Judas van het marxisme voor de voeten geworpen.
Het debat dat hier zo'n paroxysme bereikte, is in de filmwereld al lang aan de
gang. Vele weldenkenden speuren met een ziekelijke obsessie in iedere film
naar elk verdacht rood element. Vele filmmensen van hun kant proberen zich
interessant te maken door in bijna iedere film een karikatuur in te lassen van een

priesterfiguur (met de folkloristische priesterkleding in Italië is dat kinderspel)
of door simplistisch gestelde problemen, liefst huwelijksproblemen, even simplistisch te laten benaderen (of vluchten) door de zogenaamde officiële vertegenwoordigers van de zogenaamd officiële christelijke moraal. Ook Pasolini
heeft zich daar wel eens aan schuldig gemaakt, b.v. met zijn priesterfiguur in
Accatone.
De crisis welke Il Vangelo secondo Matteo verwekt heeft, zou echter wel eens
een keerpunt kunnen betekenen. Pasolini zelf zou de film graag „op Paalzaterdag in alle kerken van Italië, tot in de kleinste dorpen toe" geprojecteerd willen
zien. In ieder geval zullen miljoenen toeschouwers met het werk geconfronteerd
worden, wel wetende dat de auteur een marxist is. En of zij van de film zullen
houden of niet, Pasolini's eerbiedige objectiviteit moet hen treffen. Tenzij zij
ziende blind zijn. Dan zal bij deze miljoenen mensen misschien de vraag rijzen:
hoe is dit mogelijk ? Het antwoord waar wij in deze bijdrage naar zoeken, kan
onze kijk op het christendom misschien verruimen en verdiepen; het kan ons
een zuiverder inzicht geven op de Blijde Boodschap van de Menswording, dit
bijna niet te geloven woord dat God spreekt tot een verwarde wereld.
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Wij gebruiken deze woorden met opzet. Door de visionaire schepping van de
eerlijke vakman en de begaafde en soms bitter vertwijfelde minnaar van de
kleinen en verdrukten die Pasolini is, is Gods Woord weer eens werkelijkheid
geworden. En het is juist zo interessant te zien dat dit werk over het Evangelie
voor deze marxistische romancier, dichter en cineast geen gril is geweest, maar
het logische (voorlopige) eindpunt van een innerlijke evolutie.
In 1962 nodigde Pro Civitate Christiana, een te Assisi gevestigde groepering
van leken en priesters, die „de hedendaagse beschaving door moderne apostolaatsinitiatieven terug wil voeren naar het christendom", een aantal kunstenaars,
intellectuelen, arbeiders en industriëlen uit naar Assisi om daar in een serene en
open sfeer samen eens te praten over Christus en het Evangelie. Ook Pasolini
was van de partij . Daar ontdekte hij het Evangelie. Hij las het en herlas het,
vooral Matteus. „Nauwelijks was ik er voor de eerste keer mee klaar (een
oktoberdag in Assisi, met om me heen een uitwendige, vreemde, zelfs vijandige
drukte rond de Paus, die daar toen juist op bezoek kwam), of ik kreeg plotseling een hevige behoefte om 'iets te doen'. Het was een geweldige, bijna fysieke
drang, iets als de 'toevloed van vitaliteit' waar Bergson van spreekt, een kritische
inspanning om te begrijpen, die niet stilstaat bij het begrijpen, maar het begrepene wil uitbeelden en de bewondering omzet in een logische, historische
bijdrage. Wat kon ik voor Matteus doen ? Ik was zo overweldigd, dat ik niet stil
en werkloos kon blijven. Zelden in mijn leven was ik esthetisch zo diep geraakt
geweest. Het was inderdaad een 'esthetische emotie' waarin deze toevloed van
vitaliteit zich aan mij visionair openbaarde. Het mengsel in Matteus' tekst van
een mythisch geweld (hebreeuws in de bijna racistische, provincialistische betekenis van het woord) en een praktische cultuur waar de analfabeet Matteus niet
buiten kon, projecteerde in mijn verbeelding twee nauw met elkaar verbonden
werelden ineen: de fysiologische, brutaal vitale wereld van de bijbelse tijd zoals
ik die had leren kennen op mijn reizen in India en langs de Arabische kusten
van Afrika, en de gereconstrueerde wereld van de beeldende cultuur uit de
Italiaanse Renaissance. Zie dan de eerste beelden van mijn film: Maria die
moeder gaat worden, herinnert zij niet aan de Madonna van Pierro della Francesca en is haar profiel niet zo kuis als een appennijnse bergpas ? En onmiddellijk daarna: de tuin en de keet waar Jozef gaat rusten, is dat niet een van die
stoffige, uitgevreten ruimten met rossige geiten die ik in de Egyptische dorpen
bij Assouan zag of aan de voet van de paarse vulkanen van Aden ? Maar dit was
slechts het uiterlijke, onthutsend visuele aspect van mijn bewogenheid. In de
kern werd ik door iets nog veel heftigers gedreven: de Christusfiguur zoals
Matteus die ziet. Met mijn esthetisch-journalistieke woordenschat kan ik daar
niet bij. Alleen dit wil ik er over zeggen: niets lijkt mij meer in tegenspraak met
de moderne wereld dan deze figuur, deze Christus, die zachtmoedig is van harte
maar nooit zacht in zijn denken, die geen ogenblik afstand doet van zijn eigen
vreselijke vrijheid om steeds de eigen godsdienst(opvatting) aan de waarheid te
toetsen, die zich nooit iets aan tegenspraak en ergernis gelegen laat liggen.
Matteus' verhaal zit vol 'stilistische versnellingen', het is van een barbaarspraktische functionaliteit, het wijst de chronologische tijd af en springt eclectisch
om met de historische gebeurtenissen waarin het dan ongeproportioneerd lange
statische leergedeelten inlast (zoals de verbazende, oneindige Bergrede) . Ik
hoefde deze stijl slechts letterlijk te volgen en de Christusfiguur kreeg vanzelf
het geweld van een weerstand: iets dat het leven radicaal tegenspreekt, het leven
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zoals het zich voordoet aan de moderne mens, met zijn grauwe orgie van cynisme, ironie, brutaliteit, met zijn compromissen en zijn conformisme, zijn volkomen gelijkschakeling van de massa, zijn haat voor ieder anders zijn, zijn
theologische wrok, die alle religie mist" 1) .
In deze woorden staat de hele Pasolini getekend: intens gevoelig voor iedere
ontmoeting, visueel fel bewogen, onstuimig en onzeker in zijn denken, met een
eis naar echtheid en zuiverheid, die bij ontstentenis van dé Ontmoeting, welke
door heel de geschiedenis van menselijke laagheid en ontoereikendheid verduisterd is, felle weerstand is geworden, vertwijfeling, bekoring om het op te geven
en protest tegen de lafheid van dit versagen, verbittering om zoveel verbittering,
drang tot ergeren om zoveel ergernis.
De felheid die hem aangreep bij het lezen en hem dreef tot het beeldend
herscheppen van Matteus, is dezelfde als die welke hem bewoog tot het schrijven
van zijn romans en tot het maken van zijn films Accatone, Mamma Roma en de
beruchte episode La Ricotta in de sketch-film Ropagag; dezelfde felheid inspireerde de vele scenario's en filmideeën welke hij aan verschillende regisseurs:
Soldati, Trenker, Fellini (Nachten van Cabiria), Bolognini (vijf films), Rosso,
Lizzani, Emmer en anderen, geleverd heeft. Steeds is er iets in bewaard gebleven
dat echt van Pasolini is. De personages zijn meestal 'umili', nederigen, naar de
zelfkant van de maatschappij gedrongen mensen, gekwelden op zoek naar een
soort zuiverheid, in een wereld waar alles besmeurd en verknoeid is. Zelden
worden zij gered of bevrijd, meestal duiken zij weer onder of worden zij vernietigd in het gore milieu waaraan zij trachtten te ontsnappen. Bijna nooit is er voor
hen een verlossing. Hoe kan een wereld die het christendom, de ware Verlossing,
nooit echt aanvaard heeft, verlossen ? Pasolini's subproletariaat leeft nog in de
prehistorie. Alleen een radicaal marxisme kan het (misschien) redden.
Accatone is een leegloper uit de Romeinse sloppen, een pooier. Als het meisje
dat voor hem werkt, de gevangenis in gaat, verkoopt hij alles wat hij nog heeft
om echt een schooier te warden. Hij gaat terug naar zijn vrouw, besteelt haar en
zijn eigen zoontje, wordt door de familie op straat gegooid, vindt een ander
meisje, vat liefde voor haar op en wil eerlijk gaan werken; maar de zware ongekwalificeerde arbeid, de enige waarvoor hij in aanmerking komt, kan hij niet
aan. Vernederd, geobsedeerd door een machteloos schuldbesef en door de angst
voor een gewelddadige dood, laat hij de gezellen uit de pooierswereld in de
steek om opnieuw uit stelen te gaan en zo toch iets te eten te krijgen. De eerste
keer al wordt hij betrapt, hij vlucht met een moto en rijdt tegen een muur te
pletter.
Mamma Roma (Anna Magnani) is een door de miserie aan lager wal geraakte volksvrouw. Voor haar zoon, die zij veilig wil stellen voor haar milieu en
goed wil opvoeden, houdt zij haar werkelijk leven verborgen. Maar de jongen
is getekend: loom, onwennig, als door een trauma gewond door de onduidelijke
verhouding tot zijn moeder. Hij leert een meisje kennen en dit geeft aan zijn
leven een soort wilde frisheid. Op hetzelfde ogenblik echter dat dit kind zich
aan hem geeft, verneemt hij de waarheid over zijn moeder. Hij laat zich gaan,
besteelt op een zielige manier de bezoekers van het ziekenhuis waar hij in terecht
komt, eindigt in de ziekenafdeling van de gevangenis en sterft. Even zien we
1)

Il Vangelo secondo Matteo, un film di Pier Paolo Pasolini. — Ed. Garzanti,

Roma, 1964.
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bij de stervende knaap het brutaal contrasterende beeld van de Christus van
Mantegna. Meer dan verwerping en aanklacht is dit een klacht en een pijnlijke
constatering.
Even tragisch verloopt het leven van de verlopen vagebond Stracci in La
Ricotta. Ricotta betekent wrongel, het voedsel der armen („wrongele, kaas ende
brood", zingt een geuzenlied), een subprodukt van de voor de rijken bestemde
melk en kaas. Stracci (Pasolini heeft er Orson Welles, dat kinderlijke oergeweld
voor geëngageerd) behoort tot het uitschot van de maatschappij; een soort
noodlot heeft hem steeds dieper weg doen zakken. Een verhongerde reus,
droomt hij slechts van eten. Alles wil hij doen om aan eten te geraken. Ook
zich als figurant in een film aan het kruis laten slaan. Hij vreet zich vol en als
hij aan het kruis hangt, met aan zijn voeten de rijk gedekte tafel van de producer en de regisseur, de welgestelde intellectuelen, stikt hij in een indigestie. Zo
schokkend kwam deze scène op de toeschouwers toe, dat Passolini van staatswege vervolgd werd voor „belediging van een erkende godsdienst". De rechters
waren echter verstandig genoeg om onderscheid te maken tussen een godslastering en Pasolini's vertwijfelde klacht.
Door het werk van Pasolini loopt dus een bewuste lijn. Telkens weer onderstreept hij dat door een opvallend klink- of klankbeeld. Beeld en klank geven
dan plotseling aan datgene wat hij schijnbaar los aan 't vertellen is, een diepere
zin. Hij is er zich van bewust dat hij hier een moeilijk wapen hanteert: in een
film komt de symboliek die ergens uit een tegenstelling ontstaat, veel zwaarder
aan dan in een roman. Bij de beelden van Accatone's wangedrag en ondergang
klinkt b.v. ineens muziek van Bach op: „Ik wil eerlijk zijn en toegeven dat ik
Bach hier een beetje als een mystificatie gebruik. Ook echter omdat ik er vo veel
van houd, Bach is voor mij Muziek met een hoofdletter, de absolute muziek, die
de religiositeit en de epische ruimte laat aanvoelen die ik in mijn werk zoek" . . .
„Mijn visie op de wereld is in de grond steeds episch-religieus gekleurd. Vooral
voor de armetierige mensen van mijn films, die buiten elk historisch en burgerlijk bewustzijn leven, spelen deze episch-religieuze elementen een zeer belangrijke rol. De ellende is in haar diepste wezen altijd episch, haar psychologie
is in een zekere zin altijd zuiver, want onbewust, en dus ook helemaal echt,
essentieel. Deze manier van mij om de wereld der armen, het subproletariaat,
te zien komt, meen ik, niet alleen in mijn muziek tot uiting maar ook in de
stijl zelf van mijn films. De muziek staat, laten wij zeggen, aan de spits van
mijn visie. Zij is het schreeuwende aspect ervan, als 't ware het bovenste kleed
van een meer innerlijke stilistische werkelijkheid. In Accatone gebruik ik de muziek om dingen die vele toeschouwers misschien vanzelf treffen, nog eens extra
te onderstrepen 2). Mijn episch-religieuze visie komt echter nog duidelijker tot
uiting in mijn stijl, in mijn manier om de dingen te zien, op te nemen en tot
werkelijkheid te brengen. Deze stijl steunt op een bijna hiëratische onbeweeglijkheid van mijn cadrage en op de strenge, bijna plechtige eenvoud van de
panoramische camerabeweging" 3).
2) In 11 Vangelo secondo Matten gebruikt Pasolini muziek die de mensen van het
volk vanzelf aanspreekt: de primitieve klacht van de Missa Luba, de massieve melancholische kracht van Russische volkskoren, de gedragen grootsheid van Bachs Mattheus Passion (het slotkoor en het 'Erbarme Dich' van Petrus' verloochening, dat elke
vorm van verraad in het verhaal onderstreept).
3) Opgetekend in een colloquium met leerlingen van het Centro Sperimentale di
Cinematografia in Rome.
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Wat Pasolini met zijn episch- religieuze zuiverheid bedoelt, kan duidelijk
gemaakt worden aan een voorbeeld uit Mamma Roma. Als Ettore, de jongen,
voor de eerste maal het meisje Bruna ontmoet, dan gebeurt dat op een weide
buiten de nieuwe wijken van de stad. Met een soort primitieve spontaneïteit
ontstaat tusen beiden liefde. Een tijdje later ontmoeten zij elkaar opnieuw in
een kleine vallei. Daar, in die geborgenheid, gaat hun primitief verlangen
luider spreken. Er is geen terughouding, alleen maar behoefte aan tedere toenadering en steun aan elkaar, ver van de wereld waar ze niet in kunnen leven.
Hun overgave groeit uit tot iets onvermijdelijks dat zich met een intense gerustheid voltrekt. Zij gaan op in iets primair menselijks dat, gezien vanuit hun
schamelheid, grootse, epische afmetingen aanneemt. Een antwoord op hun
wezen, dat hun geïsoleerde bestaan transcendeert en reeds tot de eerste werkelijkheid van een natuurlijke 'religio' behoort.
Vraagt men Passolini welke mensen hem in zijn werk het meest beïnvloed
hebben, dan antwoordt hij zonder aarzelen: Dreyer, Misoguchi en Chaplin. De
eerste twee zijn epische zangers die in een ingehouden, ver boven de psychologie uit reikende beschouwing en een soms rustiek aandoende statige stijl aan
de eenvoudige mensen in hun films een sacrale dimensie verlenen. En Chaplin
beeldt de verstotene uit, die geslagen wordt en terugslaat, de mens die er niet in
slaagt zich aan te passen aan een wereld van burgerlijke fatsoenscultus en technische dwang.
Oppervlakkig gezien kan men, met Moravia, Pasolini's wereld beschouwen
als een gewild decadente, geforceerde wanhoopswereld die hij, de verbitterde
estheet, het liefst zou vernietigen. Pasolini is zich van dit misverstand bewust
en beseft ook zelf dat een zekere eenzijdigheid hem bedreigt: „Misschien ben
ik mijn eerste drie films te opstandig geweest en heb ik overdreven. Die indruk
heb ik telkens als ik me ergens aan waag. Maar van de andere kant zie ik niet
in waarom een schrijver of een cineast die niet alleen maar een document wil
vervaardigen, maar poëzie wil scheppen, zich niet met zijn volle gewicht zou
mogen werpen op wat hij doet. Schrijvend en sprekend over het subproletariaat,
leefde ik met heel mijn wezen in die wereld. Voor de wereld daarbuiten kon ik
geen aandacht meer opbrengen, anders had ik mijn coherentie, mijn kracht, mijn
contact met de wereld van het subproletariaat veloren. Mijn stijl zou barsten
hebben vertoond en zijn dichtheid verloren. Maar ik wil ook niet in de tegenovergestelde overdrijving vallen en de wereld van het subproletariaat afschrijven
als zou die niet meer bestaan. Dit was de laatste jaren werkelijk aan 't gebeuren:
alle critici, zowel de rechtsen als de communisten, schenen zich te hebben laten
overtuigen dat de ellende uit onze maatschappij verdwenen is. Wat moest ik
dan beginnen met die miljoenen armen ? Ze beschouwen als een ras dat geen
bestaan meer heeft, ze in een concentratiekamp stoppen en vergassen ? Het was
of men een zerk op hen had gelegd terwijl de sukkels nog in leven waren. Ik
neem wel aan dat men kritiek heeft op mijn overdreven belanstelling voor hun
lot, maar men moet dan ook de tegenovergestelde overdrijving te lijf gaan die
een hele wereld, die nog aan het komen is, voor reeds gerealiseerd wil houden.
De economische crisis van de laatste maanden heeft de Italianen een beetje meer
zin voor de juiste maat gegeven en hun opnieuw de ogen geopend voor de
werkelijke toestand van het land. Het Italië van het Noorden, dat van Milaan en
Turijn, vaart met volle zeilen een nieuwe tijd tegemoet, een tijd van technologie, van een nieuwe prehistorie, maar het andere deel van Italië leeft nog in
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de oude prehistorie. De wereld gaat naar deze systematisering en in mijn komende werken zal ik scherp rekening trachten te houden met deze nieuwe dimensionering van de Italiaanse werkelijkheid" 4).
In deze wordende wereld is de mens voor Pasolini het belangrijkst. Naar hem
gaat heel zijn aandacht uit. Hij vat hem in een fel visioen: ,,Ik probeer alles
te vermijden wat slechts als een ornament om hem heen hangt, alles wat 'trop
plein' is, té levendig. In een bepaald opzicht zou ik de tegenhanger van Fellini
willen zijn. Fellini zit vol 'visuele dingen', ik daarentegen tracht mijn visie
steeds meer te herleiden tot één enkel voorwerp; mijn inspiratie is vooral picturaal, picturaal dan zoals Masaccio, die in de schilderkunstige stof die hij behandelt, steeds een geweldig contrast van licht en donker laat zien, in indrukwekkende plastiek" 5) .
Pasolini's inzicht in de mens is echter tevens ongenadig, oprecht, bijna wreed.
„Dikwijls is een dichter wreed, genadeloos. De liefde openbaart zich niet steeds
in de humanistische gedaanten van broederlijkheid en zachtheid, vaak heeft zij
een uiterst wreed uitzicht. Of ik van mijn figuren houd of niet, kan slechts
blijken uit de manier waarop ik ze uitbeeld, niet uit wat ik over hen vertel. Indien ik er in geslaagd ben in Accatone uit te drukken wat ik wilde uitdrukken,
de episch-religieuze grootheid van deze armzalige figuren, en indien ik daarin
geslaagd ben door de stijl zelf van mijn film, door het ritme van het verhaal,
de wijze waarop ik hen doe bewegen, de sfeer waarin ik hen onderdompel, het
licht, de zon, de omgeving om hen heen, alleen dan heb ik bewezen dat ik
echt van hen houd. Ben ik er niet in geslaagd, dan betekent dit dat mijn liefde
een gemakkelijke liefde was, onoprecht. Maar ik meen niet dat ik de liefde
moet zoeken in wat losse, uitdrukkelijk naar voren gebrachte pogingen om mijn
figuren een verlossing aan te reiken. Ik bedoel, de verlossing ligt in de stijl.
Als ik stilistisch heb gefaald, dan weet ik dat ook mijn liefde niet volledig
oprecht was, dat ik in het vervolg moet trachten méér te beminnen" 6) .
Dit werpt een licht op Pasolini's wereldbeeld en op de manier waarop hij
het wil uitdrukken. Hij wil zich niet losmaken van de werke lijkheid. Maar hij
wil deze te lijf gaan als een dichter: vanuit zijn visie op de massa der bezitlozen
en verstotenen, die hij met een ongenadige liefde wil herscheppen, roept hij een
hogere werkelijkheid op. Een louter documentaire of gedramatiseerde weergave
van deze wereld is voor Pasolini een verraad tegenover wat hij als de werkelijkheid beschouwt. De werkelijkheid is, dat de verworpene in zijn verwerping
zelf episch-religieuze dimensies aanneemt. Hij is groot juist omwille van zijn
primitiviteit, omdat die hem belet om het even welk spelletje, vooral dan het
spelletje van het fatsoen, mee te spelen. Voor hem die deze primitiviteit zuiver
ziet, opent zij een religieus perspectief. Een religio, een band met ergens een
universele, misschien transcendente grootheid, waarvan de plastische uitbeelding
de wezenheid wil doen aanvoelen.
Met een onverbiddelijke logica verdeelt Pasolini de mensheid in twee grote
groepen. Aan de ene kant de verschoppelingen van het subproletariaat — de
esurientes — die nooit van de Verlossing gehoord hebben en nooit het tijdperk
van de prehistorie hebben verlaten. Aan de andere kant de welgestelden en
rijken — de divites inanes -- die in hun opgang naar de welvaart in blind be4) ibid.
5) ibid.
6) ibid.
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geren de weg van de techniek zijn ingeslagen, een techniek die hen naar een
nieuwe prehistorie drijft, primitiever en verstikkender nog dan die van het
proletariaat, omdat ze kunstmatig is en gesteriliseerd; zij hebben de Verlossing
nooit begrepen. In het Zuiden en het Oosten leven zij die nooit echt door het
christendom zijn geraakt. Zij worden uitsluitend in beslag genomen door de
strijd voor het leven. Hun moraal heeft slechts heel oppervlakkig iets te maken
met de christelijke. Het is de oeroude moraal van de eer, die de ongereptheid
van de meisjes beschermt en de bloedwraak wettigt, die de vruchtbaarheid huldigt als een zegen en de ellende draagt als een vloek. In het Noorden leven
de verzadigden. Ook hun christendom is slechts een dunne laag. Van het
christendom hebben zij de wetten overgenomen, maar ze hebben ze uitgehold
tot normen van fatsoen, tot maskers voor hun leegheid, zij hebben er een
voetschabel van gemaakt om zich boven de kleinen en vernederden te verheffen.
Tweeduizend jaar is het christendom over de wereld gegaan, maar deze heeft
er zich niet door laten aangrijpen. En zelfs zij die het verkondigden, zijn maar
al te dikwijls bezweken voor het hoogmoedig spel van steriele debatten en
juridische spitsvondigheden, van strijd om de macht en defensieve hardheid
(„theologische wrok, zonder enige religie") .
Naar aanleiding van zijn Evangeliefilm zei Pasolini ons in een gesprek: „De
Kerk, die Christus vertegenwoordigt, heeft zich al te zeer laten vangen door de
uiterlijke historische omstandigheden van haar ontwikkeling. Al te vaak heeft
zij zich opgeworpen als de beschermster en bondgenote van de machtigen.
Zoals het marxisme steriel blijft indien het niet het stof van het aftandse antireligieuze positivisme, dat er een produkt van een voorbije tijd van maakt, van
zich afschudt en zuiverder het recht van de nederigen en verdrukten ter hand
neemt in een strijd die het religieuze beslist niet uit mag sluiten, zo moet ook de
Kerk het stof afschudden van haar historische gebondenheid aan een onrechtvaardige maatschappelijke orde".
In een dichtbundel, La Religione del meo tempo, heeft Pasolini eens zijn
droom en ontgoocheling over de Kerk uitgeschreven:
De Kerk van mijn opgroeiende liefde
was aan de eeuwen gestorven en leeft
nog slechts in de oude, smartelijke geur
der velden ....
Geen enkele echte
hartstocht van de mens openbaart zich
in de woorden en daden van de Kerk.
Wee hem die niet in staat is
nieuw te zijn ....
Wee hem die met een levende blijdschap
een wet wil dienen die slechts smart is.
Wee hem die zich met een levende smart
aan een zaak schenkt waar niemand van
wil,
omdat ze slechts de verdediging is
van het weinige geloof dat nog overblijft
om de wereld berusting te schenken.

Wee hem die niet weet
dat de Kerk de erfgename is van elke
scheppende eeuw en de verworven goederen bescshermt,
dit afschuwelijke, grauwe dier,
dat in de mens licht en duisternis overwint.
Wee hem die niet weet hoe burgerlijk
het is,
dit christelijke geloof, dat het merk
draagt
van elk privilegie, van elke overgave,
van elke onderwerping; dat de zonde
niets anders is dan de schending
van elke dagelijkse werkelijkheid,
verafschuwd
uit angst en dorheid; dat de Kerk
het ongenadige hart is van de Staat.

Met zijn fel ritme en zijn onstuimige overdrijvingen heeft dit gedicht iets
schokkends. Maar het laat duidelijk horen wat de marxist Pasolini de Kerk
verwijt en zijn verwijten zijn slechts zo bijtend omdat hij ooit gehoopt heeft
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van de Kerk een antwoord te krijgen op de brandende vragen van de tijd waarvoor hij zich verantwoordelijk weet.
Wat hij in 1961 schreef, zou hij nu wellicht iets meer nuanceren. Met Il
Vangelo secondo Matteo heeft hij dat inderdaad gedaan.
Aan het eind van de generiek staat plotseling het hele beeldvlak vol met een
monumentale tekst: Alla cara - lieta - familiara - ombra - di Giovanni XXIII.
Waarom deze opdracht ,,aan de lieve, blije, vertrouwde gedachtenis van Joannes
XXIII?" „Omdat deze Paus de eerste is geweest om aan de wereld te leren dat
een marxist niet noodzakelijk een monster is, maar ook een eerlijk mens kan
zijn met wie men in gesprek kan treden". Meteen wordt hier duidelijk waarom
Pasolini na al zijn vroegere werken precies op dit ogenblik aan de hem toevallig
in handen gekomen Evangelietekst niet kon ontsnappen en waarom het precies
Matteus was die hem zo aangreep. In het Evangelie vond hij de onvervalste
Boodschap van het christendom in haar oorspronkelijke staat, een zo verheven
boodschap van gelijkheid en broederlijkheid, dat ze hem, als zo velen voor hem,
fascineerde. En in Matteus zag hij de klemtoon liggen op de sociale rechtvaardigheid, de vervloeking van de ijdelen en de verzadigden, de verheffing van
de nederigen en verschopten. In Matteus paait Jezus de kleinen niet met zijn
Zaligheden; hij troost ze, maar hij keert zich ook tegen de machtigen, de
profiteurs, die zelfs de godsdienst aanwenden om de kleinen te verdrukken.
„Nauwelijks was ik er de eerste keer mee klaar, of ik kreeg plotseling een
hevige behoefte om 'iets te doen'. Het was een geweldige, bijna fysieke drang".
Pasolini pakt onmiddellijk aan. Hij vraagt raad, leest en herleest de tekst en
gaat met enkele technische en exegetische raadgevers (van Pro Civitate Christiana) naar Palestina en bezoekt er zorgvuldig alle Heilige Plaatsen („ze liggen
bedolven onder de vroomheid der eeuwen"). Hij ziet er de Joden, die hun
plaats aan het innemen zijn onder de gegoeden, en de Arabieren, die meestal
ontzettend arm zijn; hun gelaat is nog voor-christelijk: hard, bang of dreigend,
zelfs hun lach is niet mild. Hun land is dor. De redding is nog niet gekomen.
Maar meteen weet Pasolini dat hij dezelfde armoede en uitzichtloosheid, hetzelfde dorre landschap nog schrijnender terug kan vinden in het zuiden van zijn
eigen land.
Daar gaat hij dan zijn Matteus tot leven brengen, Christus volgen op zijn.
aardse tocht. Daar vindt hij het episch-religieuze klimaat waarin hij het Evangelie tastbaar en trouw, als in een 'bijbel voor het volk', bij de massa kan brengen.
Hij wil de mythe van Christus herscheppen: ,,Mythe betekent voor mij echtheid.
Joannes XXIII is een historisch werkelijke figuur, maar nu reeds neemt hij ook
epische dimensies aan. Deze vervormen zijn ware wezen niet, maar openbaren
integendeel het zuiverste wat in zijn persoonlijkheid aanwezig was en haar
betekenis gaf. Dat heb ik met Christus gedaan en in die zin spreek ik van
mythe" ... „Ik weet niet of Christus waarlijk God is. Voor mij is hij goddelijk.
Voor Matteus echter is hij Gods Zoon. En ik wil Matteus vertolken in volstrekte
eerlijkheid, zijn Christus tonen zoals hij hem ziet. Ik zou hetzelfde doen b.v.
met Manzoni's Promessi Sposi, ik zou de geliefden zo getrouw mogelijk uitbeelden zoals Manzoni ze ziet".
Deze getrouwheid nam Pasolini scrupuleus in acht. Eén voorbeeld is b.v.
typerend. Alles bij elkaar had hij voor vier uren film. Hij moest dus knippen.
Hij sneed de 'zwakke plekken' weg, die het episch-religieuze ritme vertraagden
of verslapten („mijn film vertoont nu af en toe nog een dergelijk gebrek, maar
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liever dat, dan door een actie die niet in Matteus voorkomt, de spanning te
verhogen") en daarbij verviel ook het bekende vers 18, 16, de proclamatie van
Petrus' primaatschap. Toen men Pasolini op het belang van deze tekst wees, laste
hij hem zonder aarzelen opnieuw in. Hetzelfde gebeurde met een andere tekst,
een sterke affirmatie van Jezus' Godheid, alhoewel andere teksten in de film
die reeds ondubbelzinnig naar voren brachten.
De stijl van de film is zoals we van Pasolini konden verwachten. Geen enkele
concessie aan de schilderachtigheid: het decor is ruw en dor, zonder kleur omdat
het zwart-wit de opzet juister diende. Geen woord dat niet in het Evangelie
staat. Geen enkele rol wordt door een beroepsacteur gespeeld (Pasolini werkt
hoofdzakelijk, echter niet uitsluitend op die manier), ze zijn dus totaal afhankelijk van de bezieling, hun door de cineast meegedeeld. Statige bewegingen van
een wijd panoramerende camera volgen Christus door de heuvelen van het land;
de staande beelden zijn zorgvuldig, maar onverfijnd gecadreerd. Nooit valt het
ritme op: het dient. De kostumering werkt deze versobering in de hand: onopvallend eenvoudige kleren, waartegen slechts de soepele, maar sober gestileerde
mijters en mantels van hogepriesters en farizeeërs en de platte, harde soldatenhelmen afsteken. Deze gestalten zijn zo uit Dreyers Jeanne d'Arc gestapt en
toch volkomen geintegreerd. Hun massieve aanwezigheid maakt de zware cohesie van de 'bezittenden' tegen de schrale verschijning der 'bezitlozen' voelbaar.
De Christusfiguur is klein, getaand (een Spaanse student), gestreng, zonder
één gebaar, met slechts ééns een open glimlach als de kinderen bij hem komen.
De apostelen zijn allen met zorg getypeerd, ietwat sjofel zoals alle eenvoudigen,
ze eisen nooit de aandacht voor zichzelf op. De engel is steeds dezelfde boodschapper Gods, een rustige, middelmatige meisjesgestalte in een effen kleed, met
zware krullen om een mooi, wat streng gelaat en een vanzelfsprekende, eenvoudige adel. Hij zegt aan Jozef, niet bang te zijn; woordeloos leidt hij de Wijzen
uit het Oosten langs een andere weg naar huis terug; hij wijst de H. Familie de
weg naar Egypte en bij het Graf brengt hij de simpele maar overweldigende
boodschap, dat Hij verrezen is.
Over Maria wordt in het scenario (naar aanleiding van Jozefs twijfel) gezegd: „Zij is een erg jong meisje, maar haar blik is diep volwassen. Er ligt een
glans in van overwonnen smart, de smart die zij ervaart tegenover de wereld
waarin zij leeft (ik heb die blik eens gezien in een meisje tijdens de oorlog: een
soort oergevoelen van smart, een toestand waarin men noodgedwongen leeft
omdat men een 'umile', van nederige afkomst is). Een donker jodinnetje, en
toch is er in haar iets koninklijks. Ik heb daarbij aan Pierro della Francesca's
Madonna gedacht, een kind-moeder. De lichtjes gezwollen buik van de mysterievolle zwangerschap geeft aan dit zwijgend meisje met haar verdriet een
sacrale grootheid".
Voor de Moeder van Smarten heeft Pasolini zijn eigen, in stil leed kromgegroeide moeder genomen, met haar kommervol, ingoed gelaat vol rimpels en
haar benige handen: „Een wondermooie hulde aan Maria", zei Kardinaal Urbani
aan Pasolini, „een eer voor uw moeder, maar ook voor de Moedermaagd".
Van Jozef zegt het scenario: „Een ambachtsman van dertig; een mooie,
eenvoudige man, sterk en gewoon. De oudste zoon uit een landelijk gezin met
een simpel, wat grijs ideaal van een geofferd en eerlijk leven. Als hij Maria's
zwangerschap ontdekt, overkomt hem iets buiten het normale, hij kan niet
anders dan 'geërgerd' zijn, maar hij is een 'rechtschapen' man, een evenwichtig
15
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man dus, sterk in de 'vreze Gods'. Hij kijkt Maria aan als iemand die haar
zopas zijn besluit van 'geheime verzaking' heeft meegedeeld. Dan ziet men
Maria 'die vecht met haar tranen en haar smart; maar zij blijft onaantastbaar,
met de supreme waardigheid van een kind'. Jozefs smartelijk zwijgen is als
dooraderd met een klacht. Maar hij bedwingt zich, slaat de ogen neer en keert
zich af om weg te gaan naar de deur van het rustieke huis". En Maria: „Alleen
met haar leed, met die kleine gezwollen buik, die haar de grootsheid geeft van
een bergprofiel. Alleen".
In de film zelf worden de gevoelige details van het scenario geen ogenblik
uit het oog verloren en nergens verraden. Ook de stilte niet die bij de komst van
de engel plotseling alle rumoer doet uitsterven, tot hij de woorden van sterkte
en troost heeft gesproken en de waarheid verkondigd. Dan pas „vangen de
geluiden weer aan, in een landschap dat een ogenblik niets dan licht en stilte
is geweest. De geluiden, de stemmen, en boven dat alles trilt met kracht de zang
van een kleine vogel door de lucht".
Waar leidt deze etappe op zijn weg Pasolini verder naar toe ? Eén ding is
zeker, tot op heden is hij zichzelf trouw gebleven. In die trouw is nu 't Evangelie
getreden. Zal hij dit Evangelie, als een Bunuel, vertwijfeld en smartelijkcynisch weer verwerpen omdat het juist omwille van zijn zuiverheid de mens
die meent dat de wereld reeds te verdorven is om er een antwoord in te kunnen
en te willen zoeken, tot blasfemie prikkelt ? Pasolini's episch-religieuze benadering van de armen is door en door evangelisch: hij kan niet zo maar even zijn
dorst lessen aan deze bron en dan verder gaan of er niets gebeurd is. In Matteiis
heeft hij op zijn vragen naar menselijkheid en rechtvaardigheid het antwoord
van een getuige gevonden. Zoals hij zelf zei, heeft hij in de Kerk de laatste
maanden een onvermoed mooi gelaat ontdekt.
In Palestina bezocht hij ook Getsemani. Hij scheen niet onder de indruk te
komen van Jezus' Doodsstrijd, bewonderde slechts heel lang de eeuwenoude
bomen. Tegen de sterk geestelijke sfeer die over deze plaatsen schijnt te hangen,
scheen hij zich in een egelstelling terug te trekken. „Ik heb hem toen gezegd",
vertelt Caruso van Pro Civitate Christiana, „dat Jezus zich hier op deze plaats
'tot zonde had gemaakt', zich met onze zonden had beladen om ze op het Kruis
uit te boeten. In zijn blik meende ik een glans van emotie te zien". De tocht door
het H. Land eindigde in de buurt van de Hemelvaartsheuvel. Diep bewogen
sprak Pasolini over de Hemelvaart als over „het meest sublieme moment in de
geschiedenis van de Kerk: hier heeft Hij ons alleen gelaten om Hem te blijven
zoeken". Voor Pasolini zelf, voor al wie zijn film gaat zien, en ook voor de
Kerk blijft dit inderdaad dé opdracht.

Techniek en cultuur;
een vraagstelling

J. SMIT *

OEVALLIGHEDEN spelen in het leven van de mens vaak een grote rol en
met name bij het tot stand komen van persoonlijke relaties. Zo ook mijn
relatie tot het blad Streven, dat ik niet kende toen de uitnodiging van Uw redactie mij bereikte. De bedoeling van Uw redactie was n.I. om vanuit specifiek
technische kringen informatie te krijgen over vraagstukken die voor de huidige
intellectueel van belang zijn, alhoewel hij vaak de tijd en het materiaal mist om
deze problemen te bestuderen. Terwijl hij er toch dagelijks mee geconfronteerd
wordt; zowel met het comfort dat de techniek biedt, als met de vragen die zij
tegelijkertijd oproept. Wij staan er nauwelijks bij stil dat wij president Kennedy
in de tuin van het Witte Huis de oorkonde van het ereburgerschap van Churchill zien en horen voorlezen op het feitelijke moment dat zulks geschiedt;
maar welke zijn de perspectieven en evt. de risico's van een haast verbijsterende
ontwikkeling in de telecommunicatie, om maar eens een willekeurig voorbeeld
te kiezen. Voor een aantal lezers van dit blad krijgen de vragen nog een heel
bijzondere kleur, omdat hun kinderen gaan studeren, terwijl veelal de ouders
opleiding en vorming niet in en vanuit die hoek ontvingen.
Welke zijn dan die perspectieven van de techniek en de vragen die zij
opwerpt; welke zijn die specifieke beschouwingen over de studie van technische
wetenschappen? Gelet op mijn huidige werkkring en op basis van daarvóór in
de industrie verkregen ervaring zou ik U dat zo moeten kunnen vertellen. Maar
zo evident is de zaak natuurlijk niet; dan had U het reeds lang eerder en beter
horen uiteenzetten; dan was dit een al even lang afgedane vraag geweest als b.v.
de morele toelaatbaarheid van een pokkenvaccinatie.
Wat kan deze auteur dan in het beste geval voor U doen ? Midden in de
beweging staande proberen een ogenblik afstand daarvan te nemen, wat orde te
stellen op zijn indrukken en gedachten -- vaak ontleend aan waardevolle
gesprekken met anderen — en U enige ideeën aan te reiken, die de lezer wellicht enigermate steunpunt zouden kunnen zijn bij zijn eigen dagelijkse confrontatie met de techniek.
Dagelijkse confrontatie met de techniek ? Een leraar klassieke talen b.v., met
zijn gymnasium-a opleiding en literaire universitaire studie ? Jazeker — en dan
is daarbij niet gedacht aan het feit dat hij nu Tacitus leest bij het licht van een
TL buis, terwijl Tacitus zijn werk neerschreef bij het licht van een olielampje.
Dat is een gradueel verschil. Wezenlijk is dat men in Tacitus' dagen de natuur
bezag, er mooie — vaak aprioristische — verhandelingen over schreef en dat
men van hetgeen de natuur bood gehoorzaam gebruik maakte. Soms werd de
natuur bezien met eerbied en schroom, een ander maal met uitbundigheid en
uitspatting aanvaard in de sfeer van het mysterie: veeteelt, oogstfeesten, wijn-
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produktie, moederaarde-cultus, keramiek etc. En lang na Tacitus' dagen was
deze visie in zijn fundamentele trekken onveranderd van kracht, zij het dat de
uitingsvormen door het Christendom gemodificeerd waren: gebedsrondgang
voor de vruchten der aarde op de Kruisdagen (voor Hemelvaartsdag) e.d. Het
is een uitgesleten cliché om te spreken over de stormachtige ontwikkeling van
de natuurwetenschappen en de nog verbijsterender groei van hun bastaardkind
de techniek. Hoeveel tijd ligt er tussen de dagen van de babylonische astronomie, astrologie en cosmologie, van het beeld van het heelal van Ptolemaeus in
Alexandrië enerzijds en Copernicus en Galilei aan de andere kant; tussen Galilei
en de radio-astronomie (Jodell Bank, Dwingelo) ; tussen radio-astronomie en de
maanfoto's van Ranger 7 met details van decimeters; tussen Ranger 7 en de
eerste mens op de maan? Ja, die mens is er nog niet; maar niemand twijfelt
eraan dat die mens er komt en gauw ook, ongeacht de technische obstakels die
overwonnen moeten worden, doch beslist genomen zullen worden. Dit laatste is
nu juist het springende punt: de ons nog steeds overrompelende ontwikkeling
van natuurwetenschap en techniek — in velerlei vorm — heeft die gevoelens
van gehoorzame eerbied zowel als van uitbundig accepteren voor het overgrote
deel uit ons weggevaagd. En in plaats daarvan is een bewustzijn getreden van
een macht, die reikt tot het uiteinde van de aarde, tot de grenzen van het heelal
— hoe huiveringwekkend op het blasfemische af het ook moge klinken. En
mocht dit voorbeeld U niet aanspreken: U kent zelf talloze andere, voldoende
om vele nummers van dit blad te vullen: antibiotica, chemofarmaceutica en hun
invloed op levensduur, erfelijkheid en eiwitstructuren; gemechaniseerde, geautomatiseerde arbeid, produktiviteit, goederen- en dienstpakket en de omhoogschietende welvaart en comfort; bij mach 3 is over enkele jaren de vliegduur Schiphol - Idlewild net zo lang als vandaag de dag mijn vervoer van Eindhoven naar
Schiphol aan tijd in beslag neemt; en gaat U zo maar door.
Onze kennis is macht geworden en wij aarzelen niet deze macht te gebruiken,
en hoe! En hoe? „Niemand kan verder springen dan zijn stok lang is"; iedereen
weet dat in de sfeer van zijn gezin t.a.v. uitgaven, opvoedingsmoeilijkheden;
van zijn bedrijf met investeringen, capaciteitsvergroting, assortimentsverbreding;
de natuurwetenschapper in zijn laboratorium weet heel goed dat de inspanning
van vandaag hem op zijn allerbest een stapje nader brengt tot het probleem
waarmee hij bezig is en toch gaat hij verder, vaak door woestijnen van teleurstelling en zeeën van moeitevol werk, omdat diep in zijn hart de overtuiging
leeft dat hij 't antwoord vindt. En U denkt dat ook — ongeacht wie U bent —
ook al bent U helemaal geen fl-researchman of technicus. Het zit in de lucht,
U ademt het in; U leeft in deze wereld waar dit bewustzijn heerst, het behoort
tot de geest van Uw tijd, of U dat nu wilt of niet, ongeacht wie of wat U bent:
hispanoloog, historicus of histoloog.
Kanker krijgen we onder de knie evenals hart- en vaatziekten; de waterstofbom zullen wij temmen — zoals dat heet — en het stelt ons een energiehoeveelheid ter beschikking die onvoorstelbaar en onuitputtelijk is. Werkende
aan de oplossing van het ene probleem ziet de geest al weer nieuwe gebieden.
Slechts de beperkingen in materiële hulpmiddelen en mankracht temporiseren het
binnendringen in en bezetten van steeds nieuwe, steeds grotere gebieden, waarvan wij de grenzen niet meer kunnen zien, zelfs niet bevroeden. Eerst hebben
wij met een klomp in een slootje gespeeld, toen hebben wij een vlotje gemaakt
en zijn er zelf op gaan zitten en nu blijkt dit slootje een beekje te zijn geweest
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dat we spelend afvoeren in de 18e eeuw, de eeuw van de natuurkundige genootschappen, en dat uit bleek te komen op de grote rivier van de industriële
revolutie van de vorige eeuw en de stroomversnellingen en watervallen van deze
eeuw — en wij kunnen het vlot niet stoppen, wij kunnen er niet eens vanaf.
En waarom zouden we eigenlijk ook? Navigare necesse est: er moet gevaren
worden; de wijzers van de klok draaien altijd rechtsom en sinds Newtons dagen
valt een appel altijd naar beneden.
Steeds weer hoorden wij in onze westerse beschavingskring gedurende de
laatste eeuwen stemmen opgaan die de technische ontwikkeling wilden tegengaan, afremmen en tenietdoen. Weefgetouwen werden kapot geslagen, de
spoortrein benadeelde de melkgift en — veel stringenter probleem — er waren
uitermate pijnlijke gewetensconflicten bij de amerikaanse werkers in de nucleaire bewapeningsindustrie. Blijkbaar zijn verbluffende natuurkennis en onvoorstelbare technische ontwikkeling niet in vanzelfsprekendheid met menselijk geluk en welzijn gecorreleerd.
Het beeld van dat vlot was niet eens zo dwaas; we worden meegesleurd,
maar we kunnen aan de vaart niet of nauwelijks richting geven. Netter gezegd
— het stamt dan ook van een hoogleraar: „welke is de implicatie van de
technische ontwikkelingsgang op ons westers (christelijk ?) cultuurpatroon?"
Dit is nu net het probleem waarvoor wij staan: tijdens de vaart — want we
kunnen niet stoppen — moeten wij ons vlot omtimmeren tot een boot, met een
roer en met riemen — in de bootjes van de fabels komen, en ditmaal terecht,
geen motoren voor — waaraan wij zullen moeten trekken tot ons de blaren
in de handen staan en koers zetten naar ...., naar waar?
Naar het beeld van de mens wiens levensritme werd gescandeerd door de
jaargetijden; wiens dagindeling door zonsopgang en ondergang werd bepaald;
die at wat de natuur gaf — al stond het vaak tussen de distels — werkte met de
materialen die de natuur schonk; die liep of per rijdier reisde danwel werd
voortgestuwd door de wind. Een mens, koopman, landman, handwerksman, die
met de natuur die hem omgaf in zijn mens- en wereldbeeld wist uit te komen —
zelf s al ging hij er vaak fysiek in ten onder. Een beeld van de mens waarin alles
wat hem omgaf — geboorte, dood, groei, werk, zaaien en oogsten, scheren en
spinnen, slacht en zeilvaart in een geïntegreerd beeld waren samengevat — hoe
onvolkomen ook. En in de stroomversnelling waarin de westerse mens met zijn
wetenschap en techniek is terechtgekomen is deze integratie van zijn natuurkennen en industrieel handelen — die beide zozeer zijn levensomstandigheden
bepalen — in zijn persoon op drift geraakt.
Zomer en winter, morgen en avond betekenen misschien nog iets voor U,
alhoewel U in Uw helder verlichte stad de maan nooit ziet, noch in Uw centraal verwarmde flat ooit een vogel hoort, terwijl Uw kinderen denken dat
melk uit een karton komt in plaats van uit een koe. Hoe is integratie mogelijk
als er geen kennis is noch mogelijkheid van voorstelling en invoelen. Want
deze integratie ligt nog veeleer op het gebied van emotionaliteit en affectie dan
op dat van 't intellect. En dan waren de gegeven aanduidingen nog maar heel
perifeer. Wat betekent voor U atoom- en kernfysica, quantenmechanica en
relativiteitstheorie. Neen, niets natuurlijk — U kunt toch wel smakelijk eten
zonder daarvan kennis te dragen — en dan nog wel geïntegreerd. Maar de hele
energievoorziening uit kernprocessen rust hierop, benevens de produktie van Aen H-bommen. Mogelijk is Uw eetlust thans iets verminderd, want op een of
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andere manier draagt U een vermoeden van dit alles mee in Uw bewustzijn —
hoe ver verdrongen wellicht ook.
En t.a.v. de industriële produktie, want dat is de bedoeling van die techniek,
ligt het al meer dan een eeuw niet veel gunstiger.
Technische cultuur is op het eerste gezicht net zo'n woordverbinding als rotte
appel; een rotte appel is geen appel. Techniek is geen cultuur; cultuur is concert,
plastiek, meubilair, wooncultuur, niet waar ? Bij techniek is ons mens-zijn in al
zijn facetten niet betrokken. Voor de mensen in de techniek is het iets waar hun
verstand of hun aandacht bij betrokken is; hun broodwinning, maar veelal ook
hun mens-zijn ? En voor de anderen is techniek iets waarvan zij achteloos doch
begerig de vruchten consumeren en er verder niet op ingaan. Als wij onze
techniek niet weten te vatten als een technische cultuur, dan zal de techniek ons
per saldo weinig wezenlijke vreugde brengen, zo wij er al niet mee ten onder
gaan.
Het doordenken van deze vragen, het integreren van de techniek in ons
historisch bepaald cultuurpatroon, de confrontatie met onze levensbeschouwing
— hoe deze ook zij — is een taak waarvoor wij staan. Maar verder dan de
vraagstelling kan Uw auteur U niet tot gids zijn; het is voor hemzelf terra
incognita, maar hij zou het graag met reisgenoten betreden 1) .
En dan hoor ik U opmerken: „Deze auteur, die een — bescheiden — deelverantwoordelijkheid draagt bij de opleiding van wetenschappelijk gevormde
technici, komt ons nu zeker aan het eind vertellen dat onze kinderen techniek
moeten gaan studeren". Jazeker, hoe meer hoe liever. Bij de opening van de
T.H. te Eindhoven merkte Koningin Juliana zo terecht op dat de techniek het
leefmilieu van de jeugd is, dat deze jeugd de taal van de techniek als van nature
verstaat. Als dit waar is, is onze jeugd ook beter gedisponeerd de terra incognita
te betreden dan de generatie waartoe steller dezes behoort.
Is techniek studeren dan zo gemakkelijk ? Oh neen, verre van daar. Het
vraagt een ruime aanleg in de natuurwetenschappen en de wiskunde naast
vreugd in de studie, arbeidslust, doorzettingsvermogen, creativiteit en besluitvaardigheid, benevens een zekere robuustheid van lichaam en geest in verband
met al hetgeen zojuist en in de voorgaande pagina's gezegd werd. Maar dit alles
vereist nogmaals de omvang van een artikel en dat gaat werkelijk te ver.
Maar als Uw kinderen deze begaafdheid van intellect en karakter bezitten
gecombineerd met een (vage) aantrekking tot de techniek — wat zij daar dan
onder mogen verstaan — laat hen dan techniek studeren; het biedt kansen tot
algeheel menselijke ontplooiing die welhaast uniek zijn. En we hebben ze zo
nodig, via welvaart voor welzijn: nationaal, internationaal, mondiaal (over ontwikkelingsgebieden en techniek hebben wij maar gezwegen) .
Is studeren thans leuk, hoe zijn tegenwoordig de verhoudingen student hoogleraar en studenten onderling ?
Dat voert nu te ver. Een volgende maal wil Uw auteur gaarne een gesprek
beginnen over enkele van de vele problemen die hij dit keer als vraag heeft
gesteld.
1 ) Op dit punt zijn wellicht enige literatuurverwijzingen te geven: Guardini: Das
Ende der Neuzeit, Macht over de macht; Tellegen: Samenleven in een technische tijd;
e.d.

Het conflict in de

*

literatuur
J. A. G. TANS

EN literatuurbeschouwer voelt zich in het gezelschap van conflictologen,
E
in eerste instantie, een beetje vreemd. Dat gevoel van onwennigheid en
onbehagen lijkt mij wederzijds. In gesprekken met conflictologen blijkt vaak
dat in de rij van geleerden die zich huns inziens vruchtbaar met deze wetenschap
bezig kunnen houden, theologen en economen voorkomen naast biologen, historici, juristen en wiskundigen, maar geen literatoren. Toch hebben de schone
kunsten waar zij zich mee bezig houden, er al eeuwen lang aanspraak op gemaakt een grote bijdrage te leveren in het vermijden van conflicten. Brood en
spelen waren reeds in de Romeinse keizertijd twee gelijkwaardige, machtige
middelen om sociale onrust te voorkomen. En in de XVIIe eeuw legt Molière
een musicus en een balletdanser een aantal vergaande argumenten in de mond
om deze opvatting te ondersteunen. Zij willen Monsieur Jourdain, de burgeredelman, overtuigen van de voortreffelijkheid van de door hen beoefende
kunsten die een panacee zouden zijn voor alle individuele en maatschappelijke
kwalen:
De oorlog komt immers voort uit een gebrek aan eensgezindheid tussen de
mensen, en als zij nu eens allemaal muziek leerden, zou dat niet het middel zijn
om een akkoord te bereiken, pleit de musicus. De balletdanser doet nog een
flinkere duit in het zakje: als iemand zich niet juist gedraagt, in familiezaken,
of in staatsaangelegenheden, of in militaire kwesties, dan zegt men toch dat hij
een misstap begaan heeft; welnu: leer die iemand goed dansen en hij stapt nooit
meer mis ! 1 ) .
Het kan de schijn wekken dat ik dit voorbeeld kies, om mijn verlegenheid
achter een glimlach te verbergen. Niets is echter minder waar. Molière, die een
komisch effect bereikt door te speculeren op een identificatie van zuiver communicatief taalgebruik en metaforisch taalgebruik, brengt ons een eind op de
goede weg als wij ons afvragen wat de relatie is tussen conflict en literatuur.
Toch heeft men de door Molière gewraakte methode vaak toegepast. Talloze
malen heeft men, bewust of onbewust, het nut van de letterkunde willen doen
uitkomen door literaire werken als uitgangspunt en materiaal te nemen voor de
analyses van de oorsprong en de ontwikkeling van individuele, sociale of
politieke conflicten. De verleiding is natuurlijk ook erg groot. In zijn bijdrage
aan deze serie lezingen over de conflictologie trachtte Prof. Pen het conflict op
zich te beschouwen, los van zijn accidentele inhoud. Bij deze poging om een
'model' van het conflict te vinden ging hij uit van een aantal initiële conflictsituaties waarvan er één als volgt luidde: „Een huisvader, die vermoeid van zijn
werk thuiskomt, ervaart dat de maaltijd niet gereed is op het moment dat hij
daarvoor aangewezen acht, en opent terzake een woordenwisseling met zijn
echtgenote, die al reeds geïrriteerd was doordat de kinderen .... haar tijdschema in de war hadden gestuurd". Hij demonstreerde hoe vanuit een dergelijke initiële conflictsituatie door de reacties die in het communicatieproces
optreden en waarbij uitingen van angst en agressiviteit werken als elkaar weder* Dit is de tekst van een lustrumrede welke ter gelegenheid van het 350-jarig
bestaan van de Groningse Universiteit werd gehouden in het kader van een cyclus
gewijd aan 'het conflict'.
1 ) Le Bourgois gentilhomme, acte 1, sc. 2.
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kerig versterkende signalen, een uiteindelijke, fatale uitbarsting van vijandigheid, als door een fatum geleid, kan optreden.
Toen ik hem enige tijd geleden deze ideeën hoorde uiteenzetten, terwijl ik
zelf nog niet precies wist hoe ik het centrale onderwerp zou benaderen, dacht ik
een ogenblik het gevonden te hebben. Ik zag ineens Noeud de vipères vóór mij
van Francois Mauriac. De hoofdpersoon uit deze roman heeft een vrouw getrouwd vanwege de sociale status van haar familie. Hij ontdekt later dat zij hem
niet uit liefde genomen heeft, maar voor zijn geld. Diep teleurgesteld lijdt hij
onder talloze vernederingen, die hem in feite niet aangedaan worden, maar die
uitsluitend voortkomen uit het gebrek aan attenties die hij verwachtte en die hij
niet gekregen heeft.
De roman wordt een adderkluwen van haat- en wraakgevoelens tussen hem
en zijn vrouw en kinderen, die hem alleen nog maar vasthouden voor zijn geld,
dat hij van zijn kant aan anderen probeert weg te smijten. Men ziet hen, als in
een maalstroom meegesleurd, handelingen verrichten die zij toch eigenlijk niet
gewild hebben en die van kwaad tot erg er voeren. Mauriac heeft ons in een
essai meegedeeld dat het uitgangspunt van deze monstergevoelens de prikkeling
geweest is die een huisvader vluchtig voelt, als hij 's avonds, zijn hoofd nog vol
van wat hij die dag gedaan heeft, aan tafel daar niet over kan praten vanwege
de schoolverhalen, het gelach en het gekibbel van de kinderen, en zich een
ogenblik op zij gezet, verwaarloosd voelt 2) .
U kunt zich voorstellen dat ik in een eerste reactie meende de steen der wijzen
gevonden te hebben. Bij nader overdenken bleek dat echter een illusie te zijn.
Wie meent dat Mauriac in zijn boek een situatie uit het leven tekent, vergist
zich. De romanschrijver bekent zelf niet het maatschappelijk leven geschilderd
te hebben, en voegt er aan toe dat als een romancier die pretentie zou hebben,
zijn kunst slechts een mislukking zou kunnen zijn, omdat hij in de groep een
individu isoleert en vastlegt en in het individu een hartstocht isoleert en vastlegt s). Ik laat de juistheid van deze algemene uitspraak van Mauriac in het
midden. Zij zou met name voor de contemporaine roman wel wat genuanceerd
moeten warden. Voor wat ik grofweg de negentiende-eeuwse roman zou willen
noemen gaat zij, dacht ik, wel op. En dan wijst zij er ons op dat de conflictcurve
die de conflictoloog uit een werk als Noeud de vipères zou halen, niet veel meer
waard is dan die van de abstracte gevallen die hij zelf kan ontwerpen. Zijn taak
zou vergemakkelijkt worden, maar als dat voor hem het enige nut van de letterkunde was, zou ik er hier verder maar het zwijgen toe doen.
Bovendien moet ik opmerken dat de informatie over het uitgangspunt van
Mauriac's roman toevallig is en ons buiten het hele literaire werk om ten deel
gevallen is. Normaal is, dat de literator van dit werk uitgaat. Dat moet hij interpreteren. Daarbij moet hij aandacht besteden aan de manier waarop het geheel
verteld wordt. Hij moet letten op wat Prof. Pen noemde 'de aard der signalen'.
Maar dan wordt hij zich gauw bewust dat in een roman de woorden, de beelden,
de uitgedrukte gevoelens, naast signaalwaarde, symboolwaarde hebben; dat het
verhaal niet noodzakelijkerwijze zo eenvoudig is als wij het zojuist vertelden,
dat het in een rijk aantal betekenis-variaties uiteen kan waaieren, waardoor het
potentieel toch veel dichter bij het leven staat dan wij dachten, zonder ooit
met de werkelijkheid samen te vallen. Maar daarmee verliest het tegelijkertijd
2) FranÇois Mauriac, Le romancier e t ses personnages, Paris, Corrêa, 1933, p. 115.
3) Ib., p. 121.
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de grote waarde die wij eerst meenden het te mogen toekennen voor de analyses
van de conflictoloog.
Ik kom op enkele elementen uit deze uiteenzetting nog nader terug. Eerst
moet ik nog een andere verleiding signaleren die ik heb moeten weerstaan.
Zelfs als ik mij zou beperken tot Frankrijk, zou ik een bloemrijk verhaal kunnen
samenstellen, dat van Roland's heldenstrijd tegen de Saracenen, over de, in Les
tragiques, door Agrippa d'Aubigné in felle kleuren geschilderde godsdienstoorlogen, zou voeren tot de verschrikkingen van de oorlog uit het nucleaire
tijdperk die het onderwerp vormen van het dramatisch gedicht Nucléa van de
moderne dichter Henri Pichette. Ik zou alleen maar l'embarras du choix hebben.
De mensen hebben nu eenmaal in hun individuele en intermenselijke verhoudingen steeds heen en weer geslingerd tussen het 'Homo homini lupus' en het
'Bemin de naaste als u zelf'. En het is deze slingerbeweging, deze voortdurende,
werkelijke of virtuele conflictsituatie, die de auteurs fascineert. Daarbuiten
vinden zij weinig mogelijkheden, zoals René Char het apodictisch zegt: „Un
homme sans (Wants est une montagne sans crevasse. Il ne m'intéresse pas" 4) .
Een dergelijke beschouwing zou echter dubbel misleidend zijn. Door alleen
uit te gaan van direct op conflicten betrokken werken zou ten onrechte gesuggereerd worden dat de andere geen relatie hebben tot het onderwerp dat ons
bezig houdt. Maar bovendien zagen wij reeds dat een letterkundig werk een
uiterst problematisch uitgangspunt is voor wie conflicten exact-wetenschappelijk
wil ontleden, omdat de werkelijkheid uit een roman of uit een gedicht niet de
werkelijkheid is zoals wij die in het leven van alledag zien, maar zoals de
kunstenaar haar bevroedt in haar nog ongekende, onzichtbare dimensies, die hij
tracht te onthullen. Dat ongekende, dat nog-niet-geziene kan hij niet uitdrukken
in de bekende en versleten vormen, maar moet hij weergeven in daartoe door
hem geschapen vormen. Hiermee heb ik een van de grootste opgaven aangegeven die aan iedere schrijver gesteld worden. Het materiaal waarvan hij zich
bij het scheppen van zijn werk kan bedienen, de taal, dient normaal gesproken
als communicatiemiddel tussen de mensen. Zij dient mijnheer Jourdain — om
weer even naar deze burger-edelman terug te keren — om aan het kamermeisje
duidelijk te maken dat hij zijn pantoffels of zijn slaapmuts wil hebben. Maar als
hij een mooie markiezin wil laten blijken dat hij van haar houdt, voelt hij
instinctief dat hij het anders moet zeggen dan anders. Wil men zijn hele innerlijke werkelijkheid, die men eigenlijk niet kan verwoorden, tot uitdrukking
brengen, dan moet men in de woorden, buiten en boven hun mededelingsinhoud
hun uiterlijke vorm, hun muzikale kwaliteiten, hun beeldende vermogens laten
meespreken. Daartoe kan een verstoring van het traditionele zinsverband bijdragen. Ook dat voelt Mijnheer Jourdain als hij de woorden van het zinnetje
„Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour" op de meest wonderlijke wijze doorheen laat haspelen, totdat wij tenslotte te horen krijgen: „Me
font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d'amour" 5) . Omdat echter de
arme burger echt niets anders ziet, omdat er geen enkele oorspronkelijke ervaring aan dit woordenspel ten grondslag ligt, omdat hij niets anders wil zeggen
en zou kunnen zeggen dan hij zegt, functioneren ook nergens ongebruikte
krachten van de woorden en is het geheel alleen maar een potsierlijke woordenhocus-pocus. Maar als Apollinaire zegt Les souvenirs son/ cors de chasse stoort
Char, Feuillets d'Hypnos, Paris, Galimard, 1946, p. 24.
5) Le Bourgeois gentilhomme, acte 2, sc. 4.

4) René
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niemand zich aan de, logisch gesproken, enigszins wonderlijke mededeling dat
herinneringen jachthoorns zijn, voortgekomen als deze vergelijking is uit een
directe wederzijdse doordringing in de visie van de dichter, waarin het goudgeel van de instrumenten glanst in de opgeroepen liefdesherinneringen en hun
melancholische klank er doorheen klinkt, maar waarin deze klank omgekeerd
zo melancholisch klinkt, omdat het die van de liefdesherinneringen is. Als Henri
Pichette in Nucléa de aankondiging van dreunende voetstappen telkens weer
laat binnendringen in de klachten van het koor der verdrukten, dan heeft dat
zijn loutere mededelingswaarde verloren, — wij weten het zo langzamerhand
wel —, maar het doordringt ons met de onheilspellende dreiging van de harden
die de mensheid onder de voet liepen. Het is niet de tekenwaarde, maar de
symbool-waarde van de woorden die hier werkt. De taal in de literatuur, zegt
een modern criticus, is ten opzichte van de taal van alledag, wat het beeld is
ten opzichte van het ding. De woorden zijn geen tekens, maar beelden, beelden
van woorden en woorden waarin de dingen beelden worden. En in een indringende vergelijking met het stoffelijk overschot van een dierbare tracht diezelfde
criticus te benaderen hoe in het beeld de werkelijkheid afwezig is, en hoe die
werkelijkheid er toch voller, monumentaler uit te voorschijn treedt door een
osmose met zijn eigen pure gelijkenis waarachter niets meer of minder steekt
dan het zijn zelf 6)
Dat is de paradox van het literaire werk, die het gebruiken ervan door allerlei
wetenschappen in exact-wetenschappelijke analyses niet uitsluit maar wel tot een
delicate zaak maakt. Uiteraard kan ik in dit verband niet verder ingaan op het
herstructureringsproces dat de door de kunstenaar waargenomen werkelijkheid
in het kunstwerk ondergaat, en waarin naast de genoemde elementen van de
wederzijdse beïnvloeding van klank en betekenis, en van de ver-beelding, factoren als selectie en hergroepering van de weergegeven dingen en feiten een
grote rol spelen. De nieuwe werkelijkheid kan de illusie van de oorspronkelijk
waargenomen werkelijkheid bewaren, maar mag nooit met deze vereenzelvigd
worden. Flaubert, wiens romans als realistisch gekenmerkt warden, heeft zijn
werken geschapen vanuit een diep conflict met de toenmalige burgerwereld, die
hij juist uit elkaar gereten heeft om er enkele wezenstrekken van te vinden en
bloot te leggen. Een gewoon spiegelbeeld van die tijd vinden wij er allerminst.
Het is dan ook geen wonder dat Sartre, in zijn essai Qu'est-ce que la llttérature?, waarin hij de letterkunde niet alleen wil maken tot een spiegel van het
sociaal-politieke leven met al zijn conflicten en spanningen, maar zelfs tot een
wapen in de praktische oplossing daarvan, de dichtkunst op zij zet als voor dat
doel ongeschikt, en geïrriteerd van leer trekt juist tegen de literaire momenten
in het proza die ieder woord tot een verraad zouden maken waardoor communicatie onmogelijk zou worden. Zich wel bewust dat een ouder werk als Les tragiques niet meer gelezen wordt om zijn historische of sociaal-psychologische
analyses van het godsdienstig-politieke conflict uit de zestiende eeuw, suggereert
hij dat de moderne lezer in die lectuur zijn verantwoordelijkheid ontvlucht voor
de problematiek van de huidige wereld door schuilevinkje te spelen achter
problemen die niet meer actueel zijn. Zou niet veeleer het werk actueel blijven
door de stijlkwaliteiten, waarvoor een scherpzinnig literair socioloog als Roland
Barthes halt houdt als voor een ongrijpbaar iets ? 7) . Wie een letterkundig werk
6) Maurice Blanchot, L'espace littéraire, Paris, Galimard, 1955, p. 25; p. 268 - 271.
7) In Degré zero de l'écriture, Paris, Ed. du Seuil, 1953.
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wil gebruiken om het een exacte, definitieve betekenis te ontrukken, schendt de
eerbiedige afstand die nodig is, wil het literaire taalgebruik zijn symbolische
functie blijven uitoefenen. Het is niet grijpbaar, niet be-grijpbaar, maar nodigt
uit tot interpretatie.
Mag ik ter verduidelijking weer terug vallen op een Frans werk, de roman
Le Voyeur van Alain Robbe-Grillet ? Een handelsreiziger in horloges gaat met
de ochtendboot naar een eiland om er een aantal van zijn artikelen te verkopen.
Die dag wordt een meisje vermoord op het eiland. De reiziger vertelt met een
uiterste precisie van plaats en tijd, en telkens weer opnieuw, alles wat hij die
dag gedaan heeft, teneinde zijn onschuld uit te laten komen. Maar ondanks alle
herhalingen blijft er een gat. in die tijdsreconstructie zitten dat zich niet weg laat
praten. Als hij de volgende dag op de boot stapt die hem naar het vasteland
terug brengt, weten wij bijna zeker dat hij de moordenaar is.
Een psycholoog zal uit de steeds zwaarder en steeds dwangmatiger erotisch
geladen beelden, woorden en woordverglijdingen — als ficelle - fillette, Violette - viol -- concluderen dat het boek een analyse geeft van een sadistische
misdaad. Een taalfilosoof zal er een illustratie in zien van het gebruik van de
taal om de werkelijkheid te verhullen in plaats van ze mee te delen, en van de
welsprekendheid van de bewuste of onbewuste taalleegten. Een marxistisch
socioloog liet zich onlangs leiden door weer andere elementen uit het boek om
het als volgt te verklaren: wij volgen er de angstobsessie van een man die
weet dat hij schuldig is, en die ongewild in zijn lange alibi telkens terugkeert
naar de tijd of de plek die betrekking heeft op de moord, of naar gebeurtenissen in zijn jeugd die met moord in verband staan. Hij ontmoet anderen die
eveneens de waarheid weten, en die telkens laten voelen wat hij wil camoufleren, niet om hem gevangen te laten nemen, maar louter uit gevoel voor de
waarheid. Het zijn pure 'zieners'. Het eiland is de wereld van nu. De mensen
interesseren zich niet voor die misdaad, die in de orde der dingen ligt in zoverre
het vermoorde meisje niet op de andere mensen geleek, een element van spontaneïteit was dat de orde bedreigde. De reiziger ziet tenslotte in dat zijn angst
een vergissing was, en wacht rustig op de gewone lijnboot die hem naar het
vasteland terug brengt. Zo illustreert het werk het gevaar van de elementen van
zelfregulatie die in de moderne maatschappij ingeslopen zijn, en die de mens
ontmenselijken, zijn gevoelens van hoop en angst overbodig maken 8).
Al deze interpretaties zijn waar, mits men niet vergeet dat het werk, los van
deze, aan bepaalde aspecten van het menselijk zijn vastgeknoopte betekenissen,
of liever door al die betekenissen heen, iets te zeggen heeft over het menselijk
zijn als zodanig waarvan al die interpretaties slechts beeldende benaderingen
zijn.
Een ander element van dit voorbeeld is in het kader van mijn betoog van nog
directer belang. Het moet U opgevallen zijn dat al die interpretaties, en met de
meeste nadruk de sociologische, niet uitgingen van het verhaal als zodanig om
het te hanteren als een feitenmateriaal, equivalent aan wat uit andere bronnen
geput kan worden, maar dat zij de inhoud trachten te duiden in een voortdurende relatie tot de vormelementen van het verhaal, en dat van deze vormelementen de sterkste suggestieve kracht uitging.
8 ) Lucien Goldmann, Nouveau roman et réalité, in Problèmes dune sociologie du
roman, speciaal nummer van de Revue de l'Institut de Sociologie [de 17 Université
Libre de Bruxelles (1963, 2) , pp. 449 - 467.
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Een soortgelijke accentverschuiving valt waar te nemen in de psychoanalytische benaderingen van de literatuur. Sinds Freud zijn bekende bladzijden
schreef over de werking in het cultuurproces, van de erotische driften en de
vernietigingsdriften in de mens, zich enerzijds ontladend in scheppingskracht,
en anderzijds zich bij verdringing tot gevaarlijke explosieven ophopend 9), hebben talrijke critici kunstwerken, evenals dromen of mythen, verklaard als symbolische uitingen van verdrongen complexen. Daarbij heeft men vaak getracht
de schrijvers als het ware op de analysebank te leggen, hun werken eenvoudig te
verklaren als uitingen van een vaak pathologisch onderbewustzijn, en zo diagnoses te stellen voor bepaalde neurosen. Zowel door literatoren als door medici is
daartegen gereageerd. Deze methode ging dan ook naar beide kanten van verkeerde premissen uit. Freud zelf heeft er voor gewaarschuwd dat men niet moest
menen met dergelijke onderzoekingen iets te weten te komen van het letterkundig werk als zodanig of van het genie van de scheppers; hoogstens zou men
kunnen aantonen welke factoren hen de beginstoot gegeven hebben en welke
materie hen door het lot is opgelegd 10) . Zo speelt, bij voorbeeld, in alle romans
van Bernanos de obsessie van de kinderjaren een belangrijke rol. Door te achterhalen welke neurose hieraan ten grondslag ligt, zijn wij geen milimeter verder
doorgedrongen in zijn werk. Interessanter wordt het als wij trachten te ontleden
hoe deze aanzet uit het onbewuste functioneert in zijn werk, welk een rijk
geschakeerde geestelijke betekenis zich eruit ontwikkeld heeft, in zijn verschillende priesterfiguren, in de duivelse Monsieur Ouïne, en in de tot mystieke
hoogten stijgende Chantal de Clergerie uit La foie. In plaats van met een
statisch en literair onvruchtbaar begrip als 'neurose' werkt de moderne psychokritiek dan ook met het begrip 'persoonlijke mythe', dat naar binnen en naar
buiten zwaar dynamisch geladen is; naar binnen in zover het een wisselende
dramatische situatie in de ziel van de kunstenaar manifesteert, naar buiten in
zover het laat zien welk een druk het uitoefent op zijn bewuste gedachtenleven,
maar ook hoe in de spanning met de wisselende vormelementen die dit bewuste
gedachtenleven van zijn kant aandraagt, het zich als het ware plooit in steeds
nieuwe synthesen die steeds andere perspectieven openen. Van de vele elementen die hier genoemd warden in de relatie tussen de kunstenaar en zijn werk,
wil ik alleen het laatste onderstrepen, dat rechtstreeks betrekking heeft op het
werk zelf: kunst is geen droom, geen ongecontroleerde uiting van het onderbewustzijn, maar vormgeving hiervan.
Vandaar dat ook naar de medische kant de oude psycho-analytische kritiek
van een verkeerde premisse uitging. Mag ik hier even het terrein van de letterkunde verlaten, en enkele gedachten putten uit het prachtige werk over picturale
uitingen van schizofrenen dat een paar j aren geleden verscheen onder de suggestieve titel: Geschonden beeld? 11) . Als de soms ontroerende, soms ontstellende afbeeldingen, en de scherpzinnige commentaren erop, iets zonneklaar naar
voren laten komen, dan is het dit: ondanks de vaak bedrieglijke gelijkenis die
deze platen, oppervlakkig beschouwd, vertonen met werken uit de expressionis9 ) Sigm. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in Gesammelte Schriften, Bd. 12,
Wien, Intern. Psychoanal. Verlag, 1934.
10) Cf. Charles Mauron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction
a la psychocritique, Paris, José Corti, 1963, p. 18/19.
11) J H. Plokker, Geschonden beeld. Beeldende expressie bij schizophrenen, 's Gra.
.
venhage- Parijs, Mouton, 1962.
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tische schilderschool, is er tussen beide groepen niet een gradueel, maar een
wezenlijk, onoverbrugbaar verschil. De schizofreen drukt slechts dwangmatig
emoties uit die hij niet op adequate wijze kan uitdrukken. Als gevolg van de
aantasting van de totaliteit van zijn persoonlijkheid, verdwijnt iedere vruchtbare
vormgeving, iedere structuur. Hoezeer de inhoud van het werk van een kunstenaar als Paul Klee, die direct uit het onderbewuste wil werken, ook gelijkt op
dat van patiënten, de structuur blijft altijd gehandhaafd. Duidelijk wordt men
zich dit bewust als men meerdere uitingen van een schizofreen naast meerdere
doeken van deze schilder legt: de eerste blijken gefixeerde herhalingen te zijn,
die vrij gauw vervelen in hun onvruchtbaarheid; de laatste, zelfs al zijn zij door
een obsessie aan een bepaald thema gebonden, tonen juist hun grote waarde in
de wijze waarop zij blijven boeien door een groeiende vormgeving, die ook de
inhoud doet leven en veranderen.
Onvruchtbare fixatie — vruchtbare beweeglijkheid is de tegenstelling die ook
op het vlak van de taaluitingen terug te vinden is. Psychiaters wijzen erop hoe
bij schizofrenen plotseling op geheel ongemotiveerde wijze het bewustzijn
optreedt dat een bepaald ding of een situatie een zeer bijzondere symbolische
betekenis heeft naast de gewone zin die men er algemeen aan geeft. Hij wordt
daar zo door gefascineerd dat hij er zich geheel aan overgeeft, dat hij in een
andere tijd en in een andere ruimte treedt, waar hij ook de taal op geheel
andere wijze gaat gebruiken. Zo projecteerde een patiënte een religieus-getinte
mythe op het woord „Lantos" waarmee zij nu eens een eiland in de Noordzee
bedoelde, dan weer een hemelse kracht waardoor zij zichzelf voortdurend verjongde en, na haar leven, in de engel Marwani zou veranderen 12 ) . De woorden
zijn dan als het ware monolieten: zij betekenen voor de schizofreen alles, hij
bouwt er vaak heel logisch doordachte systemen op, hij leeft er heel zijn
emotionaliteit in uit; maar zij betekenen voor ons niets, ze hebben niet alleen
hun mededelingswaarde verloren, maar eveneens hun affectieve functie, waardoor zij ook niet meer als symbool kunnen werken.
In het beroemde gedicht van Valéry, Le cimetière marin, zien wij hoe radicaal
anders de dichter reageert. In de aanhef laat het horen hoe de kunstenaar gefascineerd wordt door het verblindend licht van de zon op de zee die hij vergelijkt met een roerloos dak, verblinding die hem onweerstaanbaar aantrekt als de
absolute rust van de goden, waarin hij wil opgaan:
Ce toit tranquille, ou marchent des colombes
Entre les pins palpite, entre les tombes;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée!
0 récompense après une pensée
Qu'un long regard sur le calme des dieux!

Waar voor de schizofreen de tijdstructuur ophoudt en alle beweging verstilt,
dringt de dichter vanuit de verblinding, nadat hij door de ontluistering van de
dood gegaan is, door naar een verhevigde tijdstructuur, naar een wervelende
beweging, die zijn gedicht doet eindigen in een machtige climax van beelden
van zee, golven en wind. De dichter zou ons niet in andere teksten hebben
hoeven meedelen dat jeugdherinneringen aan de Middellandse zee een grote rol
spelen in de inspiratie, en dat het gedicht zijn oorsprong vindt in een ritme dat
12) J . H. Plokker, l.c., p. 38/39.
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hem door het hoofd speelde, en waaruit, zonder dat de concrete inhoud erin
lag, een allesomvattende beginvisie ontsproot 13) . Een analyse van het gedicht
zou het ons hebben laten voelen. De beweging van het slot ligt al opgesloten
in de roerloosheid van het begin, verbeeld in de woorden marcher, pal piter,
recommencée. En uit een voortdurende worsteling van de gedachte met het
ritme wellen daarna de beelden op die dood en leven, bewegingsloosheid en
beweging, heden en verleden peilen, en zo een nieuwe toekomst openen in onze
eigen tijd, en voor ons invoelbaar. Daarin ligt nu juist de wezenlijke functie
van het literaire werk. Men zou Le Cimetière marin ook het gedicht van het
gedicht kunnen noemen: als het uit de spanning tussen levenwekkende en tegelijk bedwingende vorm, emotionele inhoud, en controlerend intellect de nieuwe
synthese heeft laten opbloeien die intuitief in de beginvisie van de schrijver
aanwezig was, heeft het zijn werking gedaan en kan het, in verrukking om zijn
eigen effect, de ruimte invliegen op de kracht van de wind die het zelf heeft
doen opsteken. „Envolez-vous, pages tout éblouies", roept de dichter dan ook
tot slot zijn eigen manuscript toe.
Wat voor dit gedicht geldt, geldt in zekere mate voor ieder letterkundig werk.
„De romanschrijver is iemand voor wie niets verloren is", zegt Henry James 14 ) .
Ik kan deze uitlating, die niet ver afstaat van Nietzsche's bekende woorden „In
der Kunst geniesst der Mensch sich als volkommen", niet anders verklaren dan
dat het schrijven voor de romancier de handeling is die het nu en het verleden
samenbindt door ze te vernietigen en er een vollere werkelijkheid van aan de
schrijver te geven. Mag ik dit laatste wat duidelijker maken door een vergelijking met wat er gebeurt in een metafoor ? Als Valéry in de aanhef van zijn
gedicht de zee aanduidt als ce toit tranquille warden wij getroffen door de wat
ongewone vergelijking van het wateroppervlak met een oppervlak van uit klei
gebakken dakpannen. In zoverre werkt het woord toit in zijn geheel. Maar in
de visie waarin de dichter „zee" en „dak" verbindt, verdwijnt dit materieel

aspect als zodanig, wordt vernietigd, en werken uitsluitend een aantal andere
eigenschappen van wat „dak" is: het golfsgewijze over elkaar heenschuiven
van de samenstellende delen; de stevigheid die maakt dat men er over heen kan
lopen, maar die verraderlijk is omdat men er doorheen kan vallen; het bedekken
van de geheimen van het veelvuldige leven dat er zich onder afspeelt en dat
contrasteert met zijn onbeweeglijkheid, enz. Indien ,,dak" dus verdwijnt in
zijn alledaagse connotatie, komt het in zijn wezenlijke zijn scherper naar voren,
en daarbij is het tevens „zee" en is de ,,zee" „dak" 15).
Op analoge wijze komt het hele kunstwerk voort uit een onbewuste intuitie
van een synthese, die in de worsteling met de vorm zijn gestalte moet krijgen en
zijn veelvuldige betekenissen moet onthullen. In een gedicht zal dit gebeuren
door de ontluiking vanuit één cel — om een vergelijking te gebruiken van één
van de nieuwe ere-doctoren van onze Universiteit, Simon Vestdijk, in zijn
prachtig essai over de dichtkunst, De glanzende kiemcel"). In een prozawerk
12 ) Au sujet du cimetière marin en Inspirations méditerranéennes, in Oeuvres,
Paris, Gallimard, 1957 (Bibl. de la Pléiade), t. 1, p. 1496 sqq., p. 1084 sqq.
14) Geciteerd naar Michel Butor, Répertoire, Paris, Ed. de Minuit, 1960, p. 272.
15) Zie ook J. G. Bomhoff, De metafoor in de literatuur, in Handelingen van het
zevenentwintigste Nederlandse Filologencongres ... , Groningen, J. B. Wolters, 1962,
p. 59 sqq.
16) S. Vestdijk, De glanzende kiemcel. Beschouwingen over poëzie. 's Graveland,
De Driehoek, 1950, p. 32 sqq.
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zal dat gebeuren door herhaling en uitbreiding. Zo kan men zeggen, dunkt mij,
dat een roman een geheel is van op elkaar echoënde situaties die elk op zich
en allen tezamen op metaforische wijze het conflict ver-beelden en doorlichten
dat eraan ten grondslag ligt.
Het lijkt mij in gezelschap van economen geen buitennissige bezigheid een
tussentijdse balans op te maken. Ik heb getracht U duidelijk te maken dat een
letterkundig werk als zodanig — en niet alleen omdat het expliciet over conflicten handelt — een relatie heeft tot het conflict. Maar het zal U ook duidelijk
geworden zijn — naar ik vrees, maar al te zeer — dat die relatie niet zo rechtlijnig is als men, vooral in kringen van historici, sociologen en psychiaters, wel
eens gemeend heeft. Mijn als het ware concentrisch opgebouwde beschouwingen
cirkelden random begrippen als initiële intuitieve synthese, en openbloeiing of
uitbreiding daarvan in een spanning tussen inhoud en vorm. Hier ligt naar mijn
mening de unieke relatie van de letterkunde tot het conflict. Gaarne zou ik
dan ook nog even daarop ingaan naar aanleiding van de hedendaagse letterkunde.
Het moge dan al een gemeenplaats geworden zijn te zeggen dat onze tijd
boordevol gevaarlijke conflictsituaties zit, het is er helaas niet minder waar om.
Dat de letterkunde daarvan de terugslag ondervindt, is niet verwonderlijk,
want al kan men haar niet zonder meer gebruiken als bronnenmateriaal voor
historische of sociologische analyses, het is niettemin duidelijk dat zij wel
enig verband heeft met de algemene geest van de tijd. De literaire produktie
uit een periode van vooruitgangsoptimisme en rozig vertrouwen in de mens en
de mensheid zal uiteraard anders zijn dan die van een periode waarin al deze
zekerheden illusoir gebleken zijn, en die vol is van wantrouwen en angst. Twee
dingen komen onweerlegbaar uit de huidige letterkunde naar voren, n.l. dat
zij vanuit een pijnlijk conflict-bewustzijn geschreven wordt, en dat zich dat
het meest duidelijk manifesteert in vormexperimenten. Vormexperimenten die
gericht zijn niet op het vinden van oplossingen van conflicten, maar op het
doorleven ervan, waardoor zij als een katharsis werken, en een meerduidige
suggestieve waarde hebben voor wie zoekt naar bevrij ding. Alvorens dit nader
uit te werken, zou ik het aan een negatief voorbeeld willen demonstreren.
Daarvoor neem ik een gedicht van een jong Nederlands dichter, Armando,
die blijkens zijn onlangs verschenen bundel Verzamelde gedichten zwaar gebukt
gaat onder de gruwelijkheden van onze tijd: Ik beveel
ik beveel
pak mij smijt mij in het lijk van dit diertje (lange poten).
mijn bek in de etter en darmen (zo zacht was het).
linkervoet uitglijdend, op de plaats van de staart staren.
grote dikke man achter fluwelen tafel (snijden! snijden!)
ik beveel
een dier, groot zwart modderig.
met de armen uiteen, rode vlam voorstellend, vallen.
branden als droog hout. het dier schreeuwt! Schreeuwt!
ruziezoekende moeders. laarzen.
ik beveel
liefje, gillend Gillend!
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het nuchter uitspreken van een naam. ik schrik. zij?
meedoen, slachten.
een wond aan de heupen.
rode tanden aan de schort.
een kleine kloof op de schedel.
jij hier liefste? ja want IK BEN DE HEERSER. 17)

Ondanks de opeenstapeling van woorden en beelden van wreedheid en geweld, werkt dit gedicht niet in mij. Het is voor mij als die berg zonder kloven
waar René Char over spreekt en die hem niet interesseert. Er zit weinig of geen
contrastwerking in. Het speelt op een reeks gelijke krachttermen die moeilijk
te verteren zijn. Verteren, in de letterlijke zin van het woord. Sprekend over
onverteerde lectuur zei Montaigne reeds: „Que nous sert-il d'avoir la panse
pleine de viande, si elle ne se digère? si elle ne se transforme en nous ? si
elle ne nous augmente et f ortif ie" 18) . En inderdaad ligt een gedicht als dit
mij als een steen op de maag. Dat is misschien ook wel de bedoeling van de
dichter geweest, teneinde mij wakker te houden. Maar dat kan niet zonder
meer de bedoeling zijn van poëzie. Geobsedeerd door zijn angst voor de heerser,
verzet de dichter zich niet tegen hem, maar veinst hij de strijd, wat de uiterste
vorm van echec is. Hij verliest zozeer zijn vrijheid tegenover de heerser dat hij
zich met hem identificeert. Daardoor kan zijn woord niet, gelouterd door de
stilte, tot zang worden, waarin de wezenlijke, bevrijdende macht van de dichter
voor de mensheid berust, maar wordt het tot oratorisch geschreeuw dat alleen
maar leugenachtig kan zijn en dat bovendien onmachtig is omdat het tweedkhands is.
In feite doet hij mee aan een vervorming van de taal die een der meest
funeste oorzaken is van de conflictgeladenheid van onze eeuw. Sinds mensen
heugenis is de taal een bron van conflicten. „La plupart des occasions de:;
troubles du monde sant grammairiennes", schreef Montaigne in zijn beken(
requisitoir tegen de menselijke zwakheden 19). Conflicten, die meest voortkwa
men uit de ondoorzichtigheid of dubbelzinnigheid van bepaalde woorden of
uitdrukkingen. Woorden moeten vaak met veel gevoel voor distinctie getaxeerd
worden in hun concrete situaties waarin zij op verschillende manieren contact
kunnen maken met de werkelijkheid. Bij te oppervlakkig taalgebruik, bij te
snelle abstractie uit te weinig gegevens, ligt het misverstand op de loer, en komt
men makkelijk in de door prof. Pen gesignaleerde spiraalbeweging terecht.
In de sociaal-politieke bewegingen die sinds het midden van de negentiende
eeuw opgekomen zijn heeft zich het merkwaardige verschijnsel voorgedaan dat
een dergelijke, op simplificatie berustende abstractie van de woorden geleid
heeft tot eigen politieke slangs die pasten in een bepaalde visie, maar die de
redeneringen verstijfden, en zo in een cirkelgang tot nog verdere abstractie
voerden in dezelfde eenzijdige richting 20) . Wat er in de redevoeringen van
Hitler te beluisteren viel, was het waanzinnige resultaat van dit proces, waarin
niet alleen de woorden, maar ook de dingen, de situaties en de personen die zij
17) Armando, Verzamelde gedichten, (Den Haag) , Nijgh en van Ditmar (1964) ,
p. 47.
18) Montaigne, Essais, I, 25, Paris, Gallimard, 1958, (Bibl. de la Pléiade), p. 168.
19) Essais, II, 12, ib. p. 589.
20) Roland Barthes wijdt aan dit verschijnsel interessante beschouwingen, in het
reeds geciteerde werk.

HET CONFLICT IN DE LITERATUUR

265

aanduidden, tot louter signalen ineenschrompelden, zodat de woorden signalen
van signalen werden. Tussen een dergelijk woordgebruik en het monolitisch
woordgebruik van geesteszieken is nog slechts een gradueel verschil.
Intussen illustreert dat woordgebruik het conflict dat in de taal zelf opgesloten ligt. Enerzijds behoren abstractie en keuze tot haar wezenlijke elementen,
anderzijds zijn zij het grootste gevaar dat haar bedreigt. In de letterkunde van
onze tijd voelen wij een pijnlijk bewustzijn van dit onvermijdelijk dilemma. Een
roman als La confidente
idente van Gisèle Prassinos is er helemaal op gebouwd. Hij
analyseert hoe de hoofdpersoon de naar een catastrophe voerende verwijdering
tussen twee mensen die echt van elkaar houden maar door jalousie en achterdocht uit elkaar gedreven warden, niet tot stilstand kan brengen, omdat het
enige instrument waarover zij beschikt om met hen in contact te treden, de taal,
ontoereikend blijkt, omdat „de woorden langs de dingen heen praten". Deze
onmogelijkheid van ware communicatie staat nog veel centraler in de zeer intelligent gecomponeerde roman van Maurice Blanchot, L'attente-l'oubli, naar mijn
smaak een van de hoogtepunten van de Franse romanproduktie van verleden
jaar. Zij is er, ontdaan van alle franje, het enige onderwerp van. Het boek speelt
in een hotel van een niet genoemde stad. Een ongenoemde man probeert een
portret te schrijven van een ongenoemde vrouw, die evenals hij in het hotel
woont. Zo tracht hij in haar mysterie door te dringen. Tevergeefs. In wat hij
over haar schrijft herkent zij zich niet. Elk 'zijn' sluit een 'nog-niet-zijn' in, elk
'feitelijk zijn' een 'kunnen zijn'. Om dit in zijn geheel te vatten is de houding
van de afwachting de meest ideale, aangezien men in deze houding niets definitief opent, maar ook niets definitief sluit, niets beslissend opneemt, maar ook
niets beslissend uitsluit. Men zou elkaar moeten kunnen vergeten omdat in de
vergetelheid niets ons zou kunnen scheiden, en wij slechts gescheiden worden
door onze aanwezigheid. Maar dit zijn houdingen die het menselijk zijn overstijgen en de grens van de dood overschrijden. De mens kan alleen maar trachten zo zuiver mogelijk zijn werkelijkheid te benaderen in een spanningsverhouding tussen leven en dood. Daarbij zal zijn taal zuiverder zijn naarmate zij meer
in het spanningsveld ligt tussen spreken en zwijgen.
Wie dergelijke boeken leest ervaart hoezeer deze schrijvers gebukt gaan onder
de verwondingen die de taal toegebracht zijn. „Iedere mond is leugenachtig"
zegt de dichter Roger Giroux, „de gewonde woorden, ik lijd onder hun verwonding (en ik lijd er niet onder)" 21 ). Deze laatste woorden voegen er in een
speels gebruik van het woord 'lij den' aan toe dat hij er niet in berust, omdat de
taal noodzakelijk is, en de mens zonder zijn taal geen mens is. Retrouver la
parole, luidt dan ook veelbetekenend de titel van de bundel waaruit wij dit
citeren en die klinkt als een programma. Titel waarin een veel dieper resonerende verontrusting doorklinkt dan in de veel geciteerde woorden waarmee Mallarmé de functie van het dichterlijke woord omschreef: „Donner un sens plus pur
aux mots de la tribu" 22).
Langs meerdere wegen trachten de schrijvers, dunkt mij, het woord te hervinden, wegen die allen convergeren naar hetzelfde doel: het doorbreken van de
dodelijk geworden abstractie.
21) Roger Giroux, Retrouver la parole; geciteerd naar Anthologie de la poésie nouvelle, éd. par Jean Paris, Monaco, Ed. du Rocher, 1956, p. 115.
22) Stéphane Mallarmé, Le tombeau d'Edgar Poe, in Oeuvres complètes, Paris,
1956 (Bibl. de la Pléiade), p. 189.
16
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Een alles overheersende trek van de hedendaagse letterkunde is de afwending
van de wereld der mensen en een beweging naar de wereld der dingen. Dit kan
in schijn voeren naar een enkel koel registrerend beschrijven. In werkelijkheid
is het een poging om rechtlijnige verklaringen van gedragingen, in een keten
van oorzaak en gevolg, te vervangen door een fenomenologische benadering der
dingen die men tracht te ontdekken door zich geduldig in te leven in hun
verbanden. Zo tast Francis Ponge in Le parti pril des choses de dingen af met
de hand van de handwerksman die gevoelig is voor alle eigenschappen der
materie en die intuïtief reageert op het weerbarstig harde, het ondoordringbare
van steen, of op het zacht omhullende en anderzijds het vluchtig vervloeibare
van water. Langs deze weg krijgen de psychologische relaties tussen de mens
en de dingen weer een oorspronkelijke inhoud.
Daarnaast treft een huiver om een keuze te doen tussen de woorden die mensen en dingen benoemen. Het meest karakteristiek treedt deze trek naar voren
uit het werk van een romancier als Claude Simon in wiens stijl de voegwoordelijke uitdrukkingen 'of liever', 'of beter nog' een opvallend frequente rol spelen,
erop wijzend hoe hij voorzichtig de ene benaming door de andere vervangt,
zo behoedzaam om de dingen heen cirkelt en ze via hun veelsoortige uitingsvormen hun wezenlijk geheim ontlokt dat hij toch niet kan zeggen, dat hij alleen
maar kans benaderen. Zo bezweert hij, evenals tal van andere schrijvers, de
gevaarlijke situatie in de taal die wij signaleerden, door een overvloedige toevoer
van genuanceerd woordmateriaal vanuit de meest controleerbare, ik zou bijna
zeggen: meetbare, werkelijkheid 22).
Slechts in schijnbare tegenstelling tot deze tendenzen staat een derde trek:
de drang om de direct communicatieve waarde van het woord te overstijgen
door zijn dichterlijke dimensies een zo groot mogelijke speelruimte te geven.
Het kan niemand ontgaan dat de grenzen tussen poëzie en proza steeds meer
vervagen, en dat de expressiemogelijkheden die men lange tijd aan de poëzie

eigen waarde steeds meer in de roman binnendringen. Door zo de vele associatieve mogelijkheden van het woord tot werking te brengen doorbreekt de literatuur ook langs een andere weg het eenrichtingsverkeer van de tot signalen herleide taal. Verre van haar roeping ontrouw te worden, zoals Sartre meent,
bewijst zij daarmee gevoelig te reageren op de behoeften en noden der mensen.
Andere aspecten van de huidige literatuur staan hiermee in nauw verband.
Op één ervan wil ik nog wijzen. Men hoort vaak het verwijt dat de letterkunde
van nu juist zo abstract is, dat zij de mensen uit hun sociale geborgenheid haalt,
dat men er geen normale intermenselijke houdingen meer in vindt, enz. Wat
met dit verwijt bedoeld wordt zal ieder duidelijk zijn die de film De grote stilte
van Ingmar Bergman gezien heeft, welke de sfeer ademt van menige moderne
roman. Ook hier werkt in feite de huiver om te vlug te abstraheren en te kiezen.
Mauriac constateerde reeds dat de roman tot mislukking gedoemd was als hij
pretenteerde de werkelijkheid in zijn totaliteit te herscheppen. Blanchot ging
een stap verder, en analyseerde het echec van de roman die pretendeert een
geïsoleerd mensenleven te herscheppen. In plaats daarvan richt de schrijver zijn
aandacht op één, in tijd en ruimte zeer beperkt, aspect van het in-de-wereld-zijn
van een mens, en onderzoekt daarvan alle verwerkelijkte maar ook alle virtuele
23) Voor de voorafgaande beschouwingen ontleende ik enige gedachten en formuleringen aan: Gabriël Nuchelmans, Wijsgerige analyse van taaldaden, in Annalen van
het Thymgenootschap, jg. 52, 1 (mei 1964), p. 34.49.
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mogelijkheden. Afgeronde, catalogiseerbare, daden of houdingen ontbreken.
In plaats van ons in het nagestreefde ideaalbeeld te verplaatsen laat de roman
ons het risico mee lopen van een stuk worsteling daarheen. In deze herstructurering van de werkelijkheid wordt die werkelijkheid zelf irrelevant en komt de
nadruk te liggen op de vormen en de structuren waarin zich wel geen oplossingen, maar uitnodigingen en mogelijkheden tot oplossing moeten kristalliseren
vanuit een grotere transparantie van de werkelijkheid. Zo trekt het kind uit
De grote stilte weer het leven in, met de drie sleutelwoorden die zijn tante op
de stilte heroverd heeft — geest, hart, hand — en die, in hun oorspronkelijke
zuiverheid hersteld, het uitgangspunt kunnen vormen voor de opbouw van zijn
intermenselijke relaties 24) .
In deze structuur- en vormproblemen ligt de wezenlijke literaire bijdrage
tot de zuivering van conflictsituaties. Dit vinden wij bevestigd in het reeds geciteerde dramatisch gedicht Nucléa, dat, evenals Le cimetière marin, symbolisch
zijn eigen functie en werking reflecteert. In het eerste deel, Les in f ernales,
worden wij meegesleurd in de nachtmerrie van de hoofdpersoon die alle verschrikkingen van de oorlog doorleeft, en die, door wanhoop verscheurd, alle
krachten van de wereld aanroept om niet in de duisternis van de waanzin te
moeten verzinken. Hijzelf zal het vuur van de liefde aandragen, hij zal de
verbijsterde mens vleugels hergeven om weg te vliegen van de ruïnes, hij zal
de kruimels van zijn hart uitstrooien over het schuim van de golven van de zee,
hij zal de sterren aanroepen, en dan zullen in de nacht de stralenbundels van de
vuurtoren over zijn gelaat vallen. Als hij na dit slotvisioen ontwaakt, wordt hij
zich bewust dat veel uit zijn nachtmerrie op werkelijkheid berust. Hij tracht
zichzelf te herscheppen door de kracht van de liefde. In de droom, Le ciel
humain, die het tweede deel vormt en waarin het ritmisch proza van de nachtmerrie vervangen is door poëzie, ziet hij verscheiden liefdesparen aan zich voorbijtrekken. Zij gebruiken allen dezelfde woorden. Maar hij weet dat het telkens
een andere liefde is, omdat hij ook het stilzwijgen tussen hen begrijpt dat voor
onuitsprekelijk doorgaat, omdat hij dichter is. En iedere keer opnieuw zet hij de
hymne van de liefde in, in het vertrouwen dat de dageraad weer zal aanbreken
die het vreemde leven van het lot 'oversterft'. En dan ontdekt hij dat hij wel zijn
hart te geven heeft, maar dat het leven in zijn stem ligt: „J'ai le coeur à donner.
La vie est dans ma voix".
U zult kunnen billijken dat ik er na dit dichterlijk getuigenis zelf gauw het
zwijgen toe zal doen en er van af zie expliciet nog eens de vruchtbare suggesties
op te sommen die voor de conflictoloog uit het letterkundig doorlichten van
conflicten kunnen uitgaan, als hij de lacunes wil opvullen die zijn abstracte
modellen noodgedwongen laten. Ik beperk mij er toe er op te wijzen hoe deze
literaire worstelingen met de werkelijkheid de positieve mogelijkheden onderstrepen van de conflictsituaties die natuurnoodzakelijk tot het mens-zijn behoren. Hoe ontzaglijk groot deze katalyserende waarde is, en hoeveel rijker zij is
dan de door Freud genoemde fantasiebevredigingen en sublimeringen, kan ieder
bevroeden die bedenkt dat elke lezer uitgenodigd wordt het proces dat de
24) Nadat ik deze rede uitgesproken had, verscheen in Streven, jg. 18, dl 1 (okt.
1964), pag. 22 r 35, een artikel van J. Burvenich, Het zwijgen van Ingmar Bergman,
dat een indringende analyse geeft van het werk van deze cineast, en waarin de door
mij gegeven interpretatie veel genuanceerder en met klemmende argumenten naar
voren gebracht wordt.
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schrijver doorgemaakt en in zijn boek neergelegd heeft op zijn beurt door te
maken. Bij alle verschil in inzicht zijn de moderne theoretici van de esthetische
ervaring het erover eens dat het boek dat de schrijver ons aanbiedt door onze
eigen herschepping tot een levend kunstwerk moet worden 25) , Zo moeten wij
ons allen inleven in de dichterlijke arbeid waarvan een van Claudel's personen
zegt dat hij niets verklaart maar dat alle dingen er verklaarbaar in worden 26),
en die ik tot slot nog eens door een dichter zelf wil laten duiden. Te veel heb ik
uit de Franse letteren geput. Met vreugde laat ik het laatste woord aan de grote
Duitse dichter Holderlin die in zijn hymne Germaniën 27) — o verzoenende
kracht der poëzie ! — de stilste godendochter die het dichterlijke woord is als
volgt bezingt:
Wo aber uberflussiger, denn lautere Quellen,
Das Gold und Ernst geworden ist der Zorn an dem Himmel
Muss zwischen Tag und Nacht
Einsmals ein Wahres erscheinen.
Dreifach umschreibe du es,
Doch ungesprochen auch, wie es da ist,
Unschuldige, muss es bleiben.

25) Zie hiervoor o.a. M. Dufrenne, Phénoménologie de l'expérience esthétique,
Paris, P.U.F.,1953, en Jean-Paul Weber, La psychologie de l'art, Paris, P.U.F., 1961.
26) La Ville (2e version), Acte 1. Cf. Paul Claudel, Théátre, Paris, Gallimard,
1956 (Bibl. de la Pléiade), t. 1, p. 428.
27) Hólderlin, Sámtliche Werke, Bd. 2, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1953,
p. 159 -160.

Christelijke en Atheïstische
Religiositeit
L. VAN BLADEL S.J.

N samenwerking met de Stichting-Lodewijk de Raet werd door de groep Eenheid op 24 - 25 oktober 11. te Antwerpen een week-end ingericht over
„geloof en ongeloof bij vrijzinnigen en katholieken". De Stichting-Lodewijk de
Raet is als algemene Vlaamse Volkshogeschool ook in Nederland wel geen
onbekende. Zij organiseert sinds 1952 studieweken, studiereizen en korte bijeenkomsten, met cursussen en vooral discussies over problemen van staatkundige,
sociaal-economische en culturele aard. Deze vraagstukken warden in onze ,verzuilde' maatschappij vaak alleen maar vanuit de gezichtshoek van een politieke
partij of ideologische groep bekeken. De Stichting daarentegen trekt cursisten
aan uit alle levensbeschouwelijke, politieke en sociale kringen en laat hen de
behandelde vraagstukken vanuit hun eigen standpunt benaderen, in de geest
van een loyale ontmoeting met andersdenkenden. Juist deze pluralistische gezindheid en structuur van de Stichting maakten haar zo geschikt om samen te
werken met de groep Eenheid, die op haar eerste publieke bijeenkomst direct
de levensbeschouwing als levensbeschouwing ter sprake wilde brengen. De
groep Eenheid is nog niet zo lang bekend. We kunnen haar het best karakteriseren als een intellectuele pressiegroep. Dat is zij althans geworden. Zij bestaat
uit een tiental intellectuelen met verschillende levensopvattingen, die door regelmatige contacten elkaars standpunt van binnen uit leerden verstaan en waarderen. Spontaan ontdekten zij gemeenschappelijke objectieven. Als eerste concretisering van hun streven naar een meer „open" gemeenschap ontwierpen zij
een nieuw universiteitstype, dat o.m. pluralistisch gestructureerd zou zijn en dat
volgens hen in Antwerpen gecreëerd zou kunnen worden. De manifesten welke
zij daaromtrent publiceerden, hebben nogal wat deining veroorzaakt in de openbare opinie.
Levensbeschouwelijke verstandhouding
Uit het succes van hun eerste week-end blijkt dat er in Vlaanderen heel wat
mensen zich daadwerkelijk beginnen te interesseren voor de eigenlijke vraag
waar het de groep in eerste instantie om te doen is. Die vraag luidt, of er tussen
andersdenkenden alleen maar een „praktische coëxistentie" mogelijk is, of het
een utopie is te streven naar een verstandhouding op het levensbeschouwelijke
vlak zelf. We kunnen de vraag nog pregnanter formuleren: kunnen wij wel
echt tot verdraagzaamheid en praktische samenwerking komen zolang wij op
het vlak waarop wij eigenlijk existeren, gewoon langs elkaar heen blijven lopen ?
De groep Eenheid meent dat een diepere verstandhouding niet alleen nodig,
maar ook mogelijk is.
Onder levensbeschouwelijke verstandhouding kan men nog twee dingen verstaan. Men kan er alvast mee beginnen elkaar te leren kennen. Hiervoor is het
nodig — en volstaat het in zekere zin ook — dat men van weerszij de het eigen
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standpunt zo open mogelijk uiteenzet en zo eerbiedig mogelijk probeert te benaderen. De meesten die naar dit week-end kwamen, hadden waarschijnlijk
slechts een dergelijke wederzijdse kennismaking of confrontatie verwacht. Die
heeft in zekere mate ook plaats gevonden, in bepaalde opzichten echter helemaal
niet. Maar daar komen we verder op terug. De groep Eenheid schijnt de gewenste verstandhouding echter maximaal op te vatten: niet enkel als een open dialoog
maar als een echte toenadering. Hiervoor is het nodig een gemeenschappelijk
uitgangspunt te vinden, een mogelijk gemeenschappelijke kernbeleving. En
hiermee komen wij tot het merkwaardige van dit week-end.
Atheïstische religiositeit

Niet alleen namen de talrijke aanwezigen (250, terwijl men hoogstens op 60
had gerekend) actief deel aan de groepsdiscussies, maar zij discussieerden, op
zeer hoog niveau, nagenoeg uitsluitend over één zelfde thema: het religieuze,
zowel bij christenen als bij agnostici en atheïsten. Dit kwam niet voort uit het
feit dat de meerderheid van de deelnemers uit katholieken (en nogal wat priesters) bestond, maar uit de vragen zelf die ter discussie werden voorgelegd.
Wat is het specifiek-religieuze in de verschillende godsdiensten ? Hoe moeten
de verhoudingen van de godsdiensten tot elkaar gedacht worden ? Wat is het
essentiële van het atheïsme ? Hoe moeten de verhoudingen tussen de verschillende godsdiensten en het atheïsme gedacht worden? Dat deze vragen, ook de
laatste twee, hoofdzakelijk van religieus standpunt uit benaderd werden, was
echter vooral te danken aan de manier waarop precies twee van de niet-christelijke leden van de groep Eenheid, Erik van Ruysbeek, agnosticus, en prof. Leo
Apostel, atheïst, de discussies inleidden. Ongetwijfeld wilde Erik van Ruysbeek
alleen maar zijn eigen agnostisch standpunt uiteenzetten. Maar hij werkte het
direct als een religieus standpunt uit, sprak over het verschil tussen religiositeit
en godsdienst, en was er vooral mee begaan de gemeenschappelijke wortel van
de God-gelovige en de agnostische religiositeit in het licht te stellen. Zijn omschrijving van het religieuze als de beustwording van de verbondenheid van het
menselijke leven met het universum als het mysterieuze, maar zich communicerende Andere, heeft de discussies diep beïnvloed. Nog doorslaggevender was
de inleiding van Leo Apostel, wiens bijna verbeten wil om kost wat kast tot een
verstandhouding tussen gelovigen en ongelovigen te komen, het hele week-end
heeft beheerst. De uiteenzetting van zijn standpunt bestond uitsluitend in een
pleidooi voor een nieuwe methodische aanpak van het religieuze fenomeen
zoals dat in de religieuze taal tot uitdrukking komt. Er is geen dialoog, laat
staan een toenadering tussen gelovigen en ongelovigen mogelijk, zolang men
de religieuze taal niet volgens haar eigen structuur over haar geldigheid ondervraagt. Op zich is dat natuurlijk geen onthutsend nieuwe bewering. Verrassend
was echter ten eerste dat hier een atheïst, op zoek naar een gemeenschappelijk
uitgangspunt, door precies de religieuze taal tot uitgangspunt te nemen, resoluut
de eerste stap zette naar de „anderen". Verrassend was ook zijn suggestie om
voor deze nieuwe aanpak de hulp in te roepen van twee filosofische stromingen
die schijnbaar niets met elkaar te maken hebben: de Engelse taal-analytische
wijsbegeerte en de Duitse existentiële theologie (Bultmann e.a.).
De taalfilosofie heeft ons geleerd dat de taal niet alleen een descriptieve
functie heeft. Als men iets belooft, doet men iets. Als men iets vraagt, schept
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men een relatie. De symbolische taal beschrijft niet, zij verwijst, roept op. Volgens Apostel is nu precies kenmerkend voor de religieuze taal dat zij als zodanig
multifunctioneel is, wezenlijk uit een mengeling van „beschrijvende" en nietbeschrijvende functies bestaat. Ontleedt men het credo van een gelovige, dan
bemerkt men dat de taal die hier wordt aangewend, niet alleen bevestigt: zij
roept aan, roept op, verwacht, wijzigt de persoon die spreekt en intendeert een
beïnvloeding van diegene die wordt aangesproken. Een wetenschappelijke analyse van deze taal moet de manier bestuderen waarop de niet-beschrijvende
functies met de bevestigende kernfunctie en met elkaar samenhangen. Pas daarna kan de geldigheidsvraag gesteld worden.
Voor een juiste probleemstelling omtrent de geldigheid van de religieuze
taal moeten wij er ons echter ook van bewust worden dat de ervaring die zich
in de religieuze taal verwoordt, van een totaal eigen geaardheid is. Hier kunnen
wij in de leer gaan bij de Duitse existentiële theologen. Het geloof in de Verrijzenis b.v. drukt de existentiële beleving uit dat degene die mijn heil is,
niettegenstaande dat hij vernietigd is, toch leeft. De kwestie van het lege graf
is daartegenover bijkomstig. Het verrijzenis-geloof drukt volgens Apostel het
existentieel vertrouwen uit dat de daadwerkelijke zegepraal van de diepste menselijke waarden gewaarborgd wordt door de natuur van de wereld zelf. Volgens
hem moet men althans de vraag stellen .of dat zo niet geïnterpreteerd moet worden. Het gaat hier niet over de vraag of dit de christelijke interpretatie is. Het
gaat hier over een instelling ten opzichte van de religieuze ervaring en de religieuze taal welke Apostel vordert van diegenen die het religieuze altijd maar
tot andere dan specifiek religieuze categorieën reduceren, zonder in te gaan op
de eigen aard ervan.
Hoofdzaak is dat wij, met behulp van de taalanalyse en de existentiële theologie, misschien een wetenschappelijke methode kunnen vinden om samen de
religieuze taal te bestuderen die zowel door ongelovigen als gelovigen gebruikt
wordt. Er bestaat namelijk ook een atheïstische religieuze taal. Er bestaat m.a.w.
een andere, veel fundamentelere distinctie tussen de mensen dan de gebruikelijke
tegenstelling tussen God-gelovigen en atheïsten, kerkelijken en onkerkelijken,
of hoe men het ook met meer nuanceringen noemen wil. Er bestaan hoofdzakelijk 'totalitaire' en 'niet-totalitaire' mensen. Mensen die met heel hun persoonlijkheid begaan zijn met de grond, de zin en de totaliteit van leven en waarden,
en mensen die aan de oppervlakte blijven. Een religieuze taal spreekt volgens
Apostel dan ook ieder mens die zich met heel zijn persoonlijkheid tegenwoordig
stelt aan, en richt tot de grond van alle zijn en waarde. Zulke mensen vindt men
aan 'beide zijden'. Er zijn dan ook 'gelovigen' die niet religieus genoemd kunnen worden. En er zijn veel religieuze atheïsten. Deze onderscheiden zich van
de God-gelovige religieuzen inzover zij geen waarborg erkennen buiten zichzelf
of buiten de mensheid en haar wereld. Zij weten dat zij zullen vergaan, dat de
mensheid kan vernietigd worden, toch geloven of weten zij dat er een zin is.
De taal die deze mensen spreken, moet aan dezelfde analyse onderworpen
worden als de 'klassieke' religieuze taal. Zij stamt volgens Apostel uit fundamenteel dezelfde kernbeleving.
Volgens hem zou ook de ingewikkelde kwestie van de verschillende godsdiensten op dezelfde methodische manier onderzocht kunnen worden. Apostel
vindt alle godsdiensten eenzijdig. Een godsdienst zou echter des te waardevoller
zijn naarmate hij blijk geeft van een grotere innerlijke coherentie en synthetische
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symbolisering van de essentieel complexe — negatieve en positieve, immanente
en transcendente, verscheurde en vervulde -- religieuze ervaring.
Christelijke religiositeit

Er werd hier natuurlijk slechts een mogelijke richting aangeduid. Ze werd
niet eens schetsmatig in kaart gebracht. Maar dit zegt nog niets tegen de reële
uitvoerbaarheid daarvan. Men kan ook de vraag stellen of prof. Apostel het
religieuze wel adequaat genoeg benaderde. In verschillende discussie-groepen
werd gereageerd tegen de te onpersoonlijke omschrijving van het religieuze,
zoals die door Apostel en van Ruysbeek werd gegeven. Hier kwamen duidelijk
christenen aan het woord. Sommigen merkten op dat een religieuze ervaring
eigenlijk toch maar mogelijk is in antwoord op een persoonlijk appél. Het was
overigens duidelijk dat de twee katholieke sprekers zeer sterk de nadruk legden
op het persoonlijke van het christelijk geloof in 'Gods bemoeienis met de mens'
(pater Callewaert), op de dialogale verhouding tussen de menselijke heilsverwachting en Gods antwoord in Christus (Herman De Geest). Maar het positieve geloof in Gods heilsopenbaring sluit voor de christenen niet uit, integendeel
het impliceert, dat niet alleen zij hun religieuze beleving verwoorden, maar dat
ook Gods Woord zich heeft ver-taald. De christelijke exegese — die toch niet
zonder meer met de leer van Bultmann geïdentificeerd kan worden — wijst er
met steeds meer nadruk op, dat wij in de taal van de H. Schrift de verschillende
functionaliteiten moeten leren onderscheiden en dus ook hun respectieve draagwijdte. Er bestaat in christelijke theologische kringen een ver doorgevoerde
belangstelling voor de vergelijkende godsdienstwetenschap: de methoden die
daar aangewend worden, bestaan voor een groot gedeelte in taal- en symboolanalyses. Dit alles en nog veel meer kan ons, christenen, de suggestie van prof.
Apostel alleen maar positief doen beamen.
Het allervoornaamste is echter wel het feit zelf, dat op dit week-end gezocht
werd naar een mogelijk gemeenschappelijke belevingskern, dat deze belevingskern religieus werd geduid, en dat de aanwezige christenen juist door de andersdenkenden voor de vraag werden gesteld of zij zelf hun geloof wel existentieel
genoeg beleef den.
Niet-religieus atheïsme

Met deze religieuze gang van zaken waren toch enkele ernstige nadelen
verbonden. Dit werd zowel door atheïsten als door katholieken opgemerkt.
Er zijn ahteïsten voor wie het religieuze onder om het even welke vorm volkomen zinledig is. Het standpunt van deze mensen is op dit week-end niet aan
bod gekomen tenzij in een korte interventie van prof. J. Kruithof tijdens de
discussie. Om met deze atheïsten in dialoog te treden kan het religieuze niet als
uitgangspunt genomen worden. Betekent dit dat elke levensbeschouwelijke verstandhouding tussen christenen en niet-religieuze atheïsten uitgesloten is ? Kan
men er zo maar alle niet-religieuze mensen van beschuldigen, oppervlakkig te
zijn, niet-totalitair in de zin van Apostel? Men kan natuurlijk opnieuw gaan
discussiëren over de omschrijving welke Apostel van het religieuze gaf, en met
alle geweld iedereen die de vraag naar de zin van het menselijke leven radicaal
stelt, voor religieus doen doorgaan. Maar ziet men dan het specifieke van het
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religieuze niet over het hoofd ? Zijn er geen andere dan religieuze 'totalitaire'
levenshoudingen en levens-engagementen mogelijk? De vraag mag in ieder
geval gesteld worden.
We moeten ons vooral afvragen of het christendom het adequaatst benaderd
wordt vanuit de klassieke religieuze problematiek. De aantrekkingskracht van
het Bouddhisme op diep-religieuze naturen is onrechtstreeks typerend voor de
totaal eigen geaardheid van het christendom. Pater Callewaert wees niet alleen
op het verschil tussen christendom en religie, maar zei ook dat de algemene,
positieve waardering voor het religieuze, zoals die op dit week-end tot uiting
was gekomen, hem bang maakte. In een van de discussie-groepen merkte iemand
op: voor ons christenen is God ons heil, de mens onze zorg. Elders werd de
christen omschreven als een mens die in de Kerk de dienst van Christus aan de
mensheid voortzet. Zou het christendom zich niet wezenlijk van alle andere
godsdiensten onderscheiden als een openbaringsbeleving en een gelovige meevoltrekking van Gods radicaal antropocentrisme, van Gods dienende menslievendheid ? Dit impliceert zeker een religieuze beleving, maar wentelt die toch
eigenlijk ook van binnen uit om, vanuit God naar de wereld, naar de mensen.
Met niet-religieuze atheïsten, die zich eerlijk en totaal voor de mensheid inzetten, zouden wij ons juist als christelijke gelovigen misschien iets meer van
binnen uit verwant kunnen gaan voelen, zo wij er ons meer van bewust zouden
worden dat het christendom niet op de eerste plaats een weg is van de mensen
naar God, maar een weg van God naar de mensen. Humanisering, evolutie,
emancipatie en zoveel andere 'aardse' idealen zouden ons misschien meer gaan
interesseren van levensbeschouwelijk, van specifiek christelijk standpunt uit.
***

In nagenoeg alle discussie-rapporten kwam de wens tot uitdrukking dat men
ermee zou doorgaan dergelijke bijeenkomsten te organiseren, maar dan liefst
over nauwer omschreven thema's en in kleinere groepen. De groep Eenheid zou
daar voor zorgen. Zou het niet goed zijn dat ook de katholieken onder elkaar
dergelijke symposia zouden beleggen? Uit dit week-end is gebleken dat het niet
alleen nodig maar ook mogelijk is geworden tot een intellectueel diepgaand
gesprek te komen, met name over de positieve inhoud van de christelijke openbaring. Het is alleen maar te vrezen dat de opkomst te massaal zou zijn.

THEATERKRONIEK

100 jaar Heijermans
C. TINDEMANS

0"

december 1864 werd te Rotterdam de romancier en toneelauteur Herman Heijermans geboren. Bekijken we thans zijn globale oeuvre, dan kost
het weinig moeite de literaire handboeken gelijk te geven: Heijermans is inderdaad een socialistisch auteur geweest. Deze constante in een werk, dat dan toch
over een dertigtal jaren gespreid ligt, brengt ons echter al te gemakkelijk tot het
besluit dat Heijermans een ongecompliceerde natuur zou zijn geweest. Eens
tijdens zijn jeugd in het bezit gekomen van een levensideaal, zou hij daaraan
gehecht zijn gebleven zondermeer. In werkelijkheid zijn er in deze onverdacht
rechte lijn echter wel enkele schommelingen waar te nemen. Als ieder an der
waarachtig mens heeft ook Heijermans een innerlijke strijd moeten leveren om
zelfzekerheid en inzicht te winnen. Uit een vluchtige reconstructie van zijn
toneelwerk valt dit aspect thans niet te verwijderen.
Een sociaal-democraat is Heijermans zonder twijfel geweest. De vraag is
echter, waar hij zijn levensdroom vandaan heeft gehaald. Niet van zijn ouders,
wier streng-burgerlijke en Israëlitische milieu hij dadelijk heeft opgegeven. Na
zijn mislukt experiment in de Rotterdamse zakenwereld stort hij zich in de
Amsterdamse bohémiensfeer. Na het moeizame debuut via Dora Krem'er en
Ahasverus, duikt hij daaruit op met een eigen stem, die onmiskenbaar sociaaldemocratisch klinkt. Deze gezindheid blijft vrij complex. Aan de basis ligt nog
de 19e-eeuwse kijk op het leven in rationalistische zin; zijn houding tegenover
de gevestigde ethische normen is echter veeleer instinctief afwijzend dan dat ze
het scherpe resultaat is van een filosofische tocht; ook in zijn later werk zal hij
nooit een overtuigend filosoof worden. Met deze rationalistische instelling
hangt zijn breuk met de Joods-gelovige traditie v an het vaderhuis samen. Zijn
toevlucht vindt hij in een Spinoza-getinte verering van de kosmos, een optimistisch vertrouwen in de natuur van de mens. Heijermans ontdekt bij zichzelf een
rijke liefde voor de arbeider, omdat hij diens bestaan ervaart als een onharmonische verstoring van de wereldorde. Deze evangelische waardering van de evenmens is het die hem tot het lidmaatschap van de SDAP brengt. M.a.w. hij wordt
lid van de sociaal-democratische partij omdat hij in zijn hart al socialistisch
voelt. Niet een bepaalde partijideologie heeft hem tot de bekennende stap gebracht, maar de strikt-persoonlijke getuigenis. Deze individuele ethiek zal hem
trouwens ook later bijblijven.
Zijn intuïtieve naastenliefde past Heijermans nu toe op de maatschappelijke
toestanden. Zijn anti-burgerlijkheid is daarbij verantwoordelijk voor zijn prosocialisme. Zelf heeft hij reeds de burgerlijke levensmoraal afgewezen omdat
de gelukzalige burger zich niet het minst inzet voor de persoonlijke welvaart
van de arbeider. Deze opvatting bepaalt de toon van zijn eerste werken, De
machien, Eén Mei, ook Op Hoop van Zegen, maar ze keert ook terug in b.v.
Gluck au f!! Daarbij sluit onmiddellijk aan zijn overtuiging dat zowel de Staat
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als de Kerk in dit conflict duidelijk de stelling van de werkgever hebben
gekozen en hierop baseert hij Het antwoord en Het pantser.
De soliede maatschappij wordt echter niet alleen om haar houding tegenover
de arbeider aangepakt; Heijermans' agressiviteit bestrijkt een breder front. Hij
acht de burgerlijke moraal verantwoordelijk voor de ontaarding van de huwelijksopvattingen en hij demonstreert dat in Het zevende Gebod, in Schakels, in
Vreemde Jacht. De conventionele moraal verwaarloost de niet meer arbeidsnuttige bejaarden en dat motief behandelt Heijermans in De geduldige Dood, in
Op Hoop van Zegen, maar vooral in Bloeimaand, waarin hij de georganiseerde
liefdeloze caritas te lijf gaat. Hij komt principieel op voor hen die het niet eens
zijn met de normen der maatschappij, in Feest, in Nr 80, in Op Hoop van
Zegen. Tevens levert de kastegeest van het militarisme hem stof voor Op Hoop
van Zegen, Het pantser, Een heerenhuis te koop en het ontroerende Brief in
schemer.

Toch zitten er in Heijermans' rationalistische levensopvatting barsten. Vrij
vaak ligt het begrip God in de mond van zijn figuren, vooral dan op die
momenten van ernst en bezinning waar blijkbaar diepere levenslijnen warden
bedoeld. Daarom vooral is het moeilijk in dit woord God alleen maar een
oppervlakkig citaat te zien. Wel heeft deze vage Godsidee, die staat voor goedheid en begrip, weinig overeenkomst met enig omlijnd Godsbegrip in christelijke zin. Heijermans' geloof is de Liefde als het principe van heelal, wereld en
samenleving. Zijn God heeft alle mensen bestemd voor een leven vol aardse
vreugde en heerlijkheid. Een aantal menselijke krachten zweert echter samen
om dit goddelijke plan te dwarsbomen. Deze krachten liggen echter niet in de
mens zelf en daarmee wijst Heijermans elke mogelijkheid op antieke of christelijke tragiek af. Deze krachten liggen buiten de mens en ze treden op zonder
enige fataliteit als kern; het zijn de bourgeoisie en het kapitalisme. Ze te bestrijden met hart en lichaam is dan ook de plicht die de wet der Liefde de mens
oplegt.
De dualiteit van deze zelfgestelde opdracht, het medelijden en het bestrijden,
is in 't hele oeuvre van Heijermans evident. Zijn talent is er een van polemische
aard; zijn karakter echter tendeert naar het meeleven, naar de goedheid; herhaaldelijk ontspoort hij dan ook in overgevoeligheid en bereikt hij meer tranen
dan zuivere emotie. Daarin schuilt tevens zijn eenzijdige tendens: hij munt meer
uit in het voorstellen van negatieve facetten dan van positieve, een kenmerk
dat hij moet delen met vele socialistische auteurs, een gevaar dat hen als dramatische auteurs steeds bedreigt.
Dit socialisme, meer op temperament dan op overtuiging gebaseerd, is niet
het definitieve etiket voor Heijermans. Na enkele ijverige jaren van barricadegevechten, rispen hem burgerlijke voorkeurtjes op. Nominaal blijft hij een
socialist en zijn begrafenis kan dan ook een manifestatie worden. In feite staan
de laatste jaren van zijn leven in het teken van een individuele levensethiek,
reeds ingezet met Matthijs de Sterke uit De Opgaande Zon, gedocumenteerd
door zijn sterk verzet tegen de voorgenomen toneelcarrière van zijn dochter
Hermine. En niet toevallig dus zijn die stukken die zich in een burgerlijke omgeving afspelen, zoals Schakels, dramaturgisch het best geslaagd, misschien
zelfs het meest geldig gebleven. Dit belet niet dat ook in deze niet helemaal
partijgetrouwe thema's het socialiserende levenskader het klimaat bepaalt; in
Het Kind, in Schakels, in De Opgaande Zon, in Eva Bonheur komen de karak-
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ters uit de middenstand, maar de kritiek op de maatschappij blijft volgehouden
tot in De Wijze Kater. Het socialisme in Heijermans' werk mag dan wellicht
niet dominant zijn gebleven, het is beslist organisch geweest. Prof. Dr. B. Hunningher ziet Heijermans' eigenlijke betekenis als „'n signaal van zijn tijd". In
1964 is die tijd voorbij. Dat houdt in dat zijn stukken veel van hun trefkracht
en dus van hun belang hebben verloren. Hij heeft zonder twijfel zijn eigen
artistieke programma kunnen harmoniëren met zijn politieke intenties. De
realistische omgeving heeft hij nooit laten ontaarden tot een naturalistisch cliché,
precies omdat hij al vóór de aanvang alle objectiviteit had opgegeven. Zijn
stijlesthetische positie is daarom realistisch te noemen omdat hij toch iets meer
heeft willen uitbeelden dan alleen maar een wereldbeeld; het moest immers
dienen als socialistisch exempel van sociale misstanden. Zijn dramatische impuls
vertrok uit het motief en niet uit de literatuur.
Bovendien is de traditionele aanduiding van Heijermans als een naturalist wel
te oppervlakkig. Zelfs in die drama's die het best lijken te passen in de naturalistische beweging, zijn er nog altijd min of meer opvallende tekens van romantisme. Er zijn beslist ook neo-romantische trekjes aan te stippen (of die nu
langs of zonder Hauptmann in zijn werk zijn geslopen), of althans scènes waarin de droomsfeer en de kinderlijke verbeelding domineren. Wáár blijft, dat
Heijermans herhaaldelijk de naturalistische techniek heeft overgenomen voor een
gedetailleerde milieubeschrijving. Maar met zijn humor, zijn belangstelling
voor het individuele karakter en zijn optimistisch geloof in het leven is Heijermans beslist geen naturalistisch auteur geworden.
Heeft hij in zijn levensbeeld inderdaad dat gevat wat wij mogen aanzien als
een fragment waaruit voor ons zijn tijd voelbaar wordt? Er is reden tot enige
twijfel. Weliswaar missen wij thans de noodzakelijke distantiëring om in zijn
realistisch decor ook iets meer te zien dan de expressie van een esthetische
mode, de artistieke opzettelijkheid van een voorbije generatie. Te weinig echter
herkennen we precies daarin de manifestatie van een waarheid, die zich telkens
op een andere wijze opdringt. Dat deze waarheid voor ons afgesloten blijft, is
niet volledig onze eigen fout alleen; deze veranderlijkheid heeft Heijermans
niet kunnen uitdrukken; het directe belang en de primaire eisen van zijn eigen
tijd hebben de bovenhand gehaald. Daarin zit een der oorzaken waarom Heijermans geen repertorium heeft kunnen houden. Ontdaan van zijn maatschappelijk
getuigenis is er dikwijls niet veel meer overgebleven dan bijzonder knap maakwerk met verbluffend scherpe en juiste details. Vakkennis kan dan wel een
factor worden van professionele, zelfs artistieke waardering; om een levend
auteur te blijven en om te blijven aanspreken en boeien is er echter meer nodig.
Heijermans is te weinig psycholoog geweest om de mens diep te peilen, om
hem uit te beelden in een tijdeloze gestalte. Het individu bleef deel uitmaken
van een milieu en uit deze sfeer haalde Heijermans zijn dramatische suggestiviteit. De ziel van de mens zelf, de evolutie aan de binnenkant is hem vreemd
gebleven, op enkele figuren na. Heijermans' conflict was er een van maatschappelijke krachten, gekozen om ideologische en niet om dramatische redenen.
Hem interesseerde de mensheid, niet de mens. Dat is tegelijk zijn grootheid en
zijn tekort.
Het is voor Heijermans eigenlijk een meevaller geweest dat zijn stukken
tendentieus zijn uitgevallen. Want daardoor kan hij altijd zijn indrukwekkende
compositietechniek verantwoorden. Zelden gebruikt hij immers zachte ingehou-
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den tonen; bijna voortdurend werkt hij fel dramatisch, hevig. Atmosfeer en
effect samen brengen in een handeling perspectief en diepte welke deze als
probleem in die perfectie eigenlijk niet verdient. Deze technische vaardigheid is
er trouwens de oorzaak van waarom Heijermans een peil bereikt dat geen enkele
toneelauteur in de Nederlandse taal vele decennia voor hem (en evenmin na
hem) bereikte. Zander zijn engagement zou zijn technische drukte vaak alleen
maar schreeuwerig werken; thans is zijn oeuvre, ondanks de sterk pathetische
fragmenten, rijk aan menselijke inhoud en dramatiek.
Heijermans heeft het in zijn leven en in zijn loopbaan moeilijk gehad. Als hij
zijn boodschap te duidelijk uitstalde, beschuldigde de theaterkritiek hem van
propaganda, wat blijkbaar als hoogstverderfelijk gold; maakte hij, zoals in Schakels, zijn motief ondergeschikt aan het drama om het te impliceren in karakters
en handeling, dan peroreerden de critici dat Heijermans helemaal niets te vertellen had als het geen propaganda was. Als hij, zoals in Ghetto, het sectarisme
in de Joodse gemeente aanviel, dan ging hij door voor een anti-semiet; klaagde
hij diezelfde ongeest aan onder de roomskatholieken, zoals in Allerzielen, dan
noemde onze eigen Karel Van de Woestijne hem een typische Jood. In zijn hart
een sentimentele man, in zijn hoofd een maatschappelijk profeet, wenste hij, en
niet eens stiekem, toch altijd tegelijk een kunstenaar, zelfs een literator te zijn.
Geen mooischrijver, zoals de aanvankelijk door hem vereerde Nieuwe-Gidsredacteurs, van wie hij nadien giftig zei: „Zij denken aan hun verdrietjes, hun
vreugdetjes, hun liefdetjes". Dat heeft Heijermans, kunstenaar of toch net niet,
nooit gekund; hij kende de opdracht van een literator en hij formuleerde ze als
„een willen spreken, willen begrepen en gewaardeerd worden door een gemeenschap". Over de afstand heen stelt hij ons daar nog steeds voldoende toe in
staat. Dat zal zijn onvervangbare waarde blijven uitmaken. Ook na 1964.

TONEELKRONIEK

Toneel

in Nederland')

JAN ROS

OETHE'S Faust, zelfs al speelt men enkel het eerste deel, is een uitdaging
G
voor een regisseur. Richard Flink heeft deze uitdaging aanvaard en met
succes. Er is een respectabele, soms indrukwekkende voorstelling tot stand
gekomen. In ons land moet men voor een opvoering tot 1932 en daarvoor tot
1918 teruggaan. De vertaling van Gerrit Kouwenaar, waarin van Goethe's
poëzie nog al wat verloren is gegaan, bleek zeer speelbaar. De regisseur had
alles zo aanschouwelijk mogelijk gemaakt. Het was zelfs niet overal nodig de
tekst te volgen om geboeid te blijven. Prachtig was Ko van Dijk als Mephistopheles, in de rol dus die het eerste deel op de been moet houden. Veel minder
dan Othello voor Jago is Faust eigenlijk voor hem een partij. Johan Schmitz
speelde hem edel en waardig en zo zal het wel moeten. Als Gretchen was Ida
Bons lief.

Ingekort en zonder het tweede deel komt dit werk natuurlijk niet tot zijn
recht. Zo iets, dan mag dit stuk een levenswerk genoemd worden, waarmee
immers de dichter van zijn jeugd tot in zijn hoge ouderdom bezig is gebleven.
Goethe is een genie, een van de grootste lyrische dichters uit de wereldliteratuur
en met voor een Duitser een opvallende zin voor humor, maar een werkelijk
groot toneelschrijver is hij niet. Uit Faust II is dit duidelijk, maar ook in het
eerste deel blijkt het herhaaldelijk. De vrij onnozele Gretchen-scène bewijst niet
de vindingrijkheid van de duivel en is moeilijk waar te maken. Het stuk blijft
op de eerste plaats een leesdrama.
Horlogemaker, muziekleraar, zakenman, politicus, schrijver, geheim agent,
voortdurend gewikkeld in processen, polemieken en avonturen, in de gevangenis of op reis door heel Europa, geruïneerd en belasterd, maar onverstoorbaar,
slim, zonder scrupules en steeds goed terechtkomend, heeft Pierre Augustin
Caron de Beaumarchais heel wat rollen in zijn bewogen leven gespeeld en
daarbij 'voor zijn plezier' ook nog enkele toneelstukken geschreven. Dit plezier
heeft door De barbier van Sevilla en De bruiloft van Figaro zijn naam onsterfelijk gemaakt. In dit laatste blijspel met zijn ongeloofwaardige verwikkelingen,
waardoor men van de ene vergissing, vermomming, bijna-mislukking en bijnaontdekking in de andere valt, krijgen liefde, jaloezie, bedrog en andere ondeugden ieder hun deel, maar de hoffelijke vormen en stijlvolle elegance blijven in
het aristocratisch milieu immer bewaard. Op de achtergrond voelen wij echter
1 ) Oktober 1964. Nederlandse Comedie: Brendan Behan, De man van morgen; Iris
Murdoch en J. B. Priestley, Een afgehouwen hoofd. r Haagse Comedie: Maxim Gorki, Kinderen van de zon. — Nieuw Rotterdams Toneel: Johann Wolfgang Goethe,
Faust I. r-- Ensemble: Pierre de Beaumarchais, Bruiloft van Figaro; Herb Gardner,
Duizend clowns. r Centrum: Harold Pinter, De dienstlift en De minnaar..-- Studio:
Jean Genet, Cel en Samuel Beckett, Spel. De Nieuwe Komedie: Samuel Beckett,
Eindspel en Franz Kafka, De aap, Verslag voor een akademie.
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reeds het naderen van de Franse revolutie, die het stuk door zijn hekeling en
spot met allerlei sociale en politieke toestanden aankondigt.
Ensemble had dit werk, een glansrijk en feestelijk stuk, dat werkelijk theaterplezier geven kan, maar vraagt om enkele brilj ante spelers, gekozen tot opening
van de nieuwe Eindhovense schouwburg. Misschien dat deze feestelijke gelegenheid juist als een ongunstige omstandigheid mag worden beschouwd. De matte
vertoning miste de vereiste lichtheid en tempo, zodat zij geen onverdeeld succes
werd. Daarna is het stuk op vele plaatsen gespeeld, wat er misschien op kan
wijzen dat latere opvoeringen beter geworden zijn. De geschiedenis tot dusver
van deze schouwburg heeft ook iets van een klein drama op zich zelf.
Het in ons land vrijwel onbekende Kinderen van de zon was Gorki's tweede
protest tegen de gebeurtenissen van de 'Rode Zondag' in Petersburg op 22
januari 1905 en kondigt als zodanig ook een revolutie aan. De schrijver is
echter blijkbaar geen verbitterd man en de sociale kritiek blijft dan ook op de
achtergrond. Slechts een ogenblik komen wegens het uitbreken van een choleraepidemie de kinderen van de duisternis, de arbeiders, boeren en zwervers, in
opstand tegen de kinderen van de zon, de Russische intelligentsia. Deze leeft in
een eigen wereld. Begrijpend en vergevingsgezind geeft Gorki een aantal typen
uit dit milieu en hun persoonlijke relaties. De schrijver hoopt blijkbaar op betere
tijden. De opvoering toonde Peter Scharoff op zijn best en dat is bijzonder
goed. Hij gaf heel de gevoelswaarde van het stuk en deze blijkt groot. Met een
sterk team actrices en acteurs kwam een prachtige en zeer aan te bevelen voorstelling tot stand.
Gorki schreef zijn stuk in de gevangenis. Daarin heeft de in dit voorjaar op
41-jarige leeftijd overleden Ierse nationalist Brendan Behan acht jaar doorgebracht. Hij weet dus waar hij over schrijft in De man van morgen, dat in een
gevangenis speelt. Deze man treedt niet zelf op, maar zal morgen worden
opgehangen. In een schets en reportage wordt de sfeer getekend die op de
avond voor deze terechtstelling in de gevangenis heerst. Het stuk, waarin enkel
mannen optreden, bevat enige dankbare scènes, wat wrange humor, een aantal
komische kanten, maar gaat niet diep en mist eigenlijk dramatische elementen.
De bewakers zijn geen kwade kerels, maar dienstkloppers; voor de gevangenen
is de komende gebeurtenis ook een soort verzetje. Dit stuk van een waarschijnlijk te hoog aangeslagen schrijver heeft iets van volkstoneel. De voorstelling
was verdienstelijk zonder echter veel indruk te maken.
Ook Genet kent de gevangenis. Hij voelt zich uitverkoren tot de misdaad en
heeft deze uitverkiezing aanvaard. Daarom is hij door Sartre als 'comédien et
martyr' heilig verklaard. In zijn Haute surveillance, om het rijm op Spel hier
minder betekenisvol Cel genoemd, wordt de wereld op zijn kop gezet en het
leven geperverteerd. De meeste verering verwerft hier de grootste misdadiger.
Dit is Sneeuwbal, die in het stuk niet optreedt, een neger, die tot het kwaad zelf
is geworden. Groenoog is een lustmoordenaar. Hij heeft deze misdaad niet
gewild, maar aanvaard als een genade. De jeugdige delinquent Maurice ziet
hierom hoog tegen hem op. Jules, die over twee dagen zal worden vrijgelaten,
tracht bij hem het gezag van deze analfabeet te ondermijnen. Groenoog wreekt
zich door hem tot de moord op Maurice te biologeren. Deze moord is echter
opzettelijk en daarom minder belangrijk. Heel het stuk, dat soms poëtisch en
lyrisch van taal is, 'verloopt', zegt de schrijver, 'als in een droom'. Moet dit een
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troost zijn of wil de schrijver, dat wij in deze gevangenis een beeld zien van de
maatschappij. Het werk werd zeer intens gespeeld.
Hierop heeft Studio Spel van Samuel Beckett laten volgen. Rekent men Genet
tot wat met misschien een contradictio in terminis het absurde toneel wordt
genoemd, Beckett mag als de grootste en meest bekende vertegenwoordiger
daarvan worden beschouwd. Vooral geen verhaal of intrige, geen ontwikkeling,
karakters, motieven, spanning, taal met betekenis of samenhang. De Ier Becket
schrijft graag in het Frans, 'parce qu'en francais c'est plus facile d'écrire sans
style'. Doel, grondslagen, zekerheden zijn verdwenen. Alleen illusies blijven
over en .... angst. Uitzicht of uitkomst is er niet. En ook de vorm moet absurd
zijn om deze zinloosheid uit te drukken.
In Spel lijkt Beckett het uiterste wat hier mogelijk is, te hebben bereikt.
„Op het toneel staan drie elkaar rakende urnen. Uit de nauwe halsopening van
elk daarvan steekt een hoofd. De gezichten zijn leeftijds- en uitdrukkingsloos.
Ze spreken slechts, wanneer de schijnwerper hen daartoe dwingt. De gezichten
zijn gedurende het hele spel onbewogen, de stemmen monotoon, behalve waar
enige uitdrukking staat aangegeven. Voortdurend snel tempo". Aldus de toneelaanwijzing van de schrijver. Twee vrouwenhoofden en een mannenhoofd, waarvan de rest in de urnen is bijgezet, ratelen in toonloze zinnen hun verhaal af
over een banale driehoeksverhouding, zodra het licht op hen begint te schijnen.
Men drukt op de knop en zij beginnen machinaal te spreken. Alle beweging is
uitgesloten. Wij staan op de rand van dood en ontbinding. En het hele 'gesprek'
dat nog geen kwartier duurt, wordt tweemaal gegeven. Het wekt de lachlust en
afkeer tegelijk en bewondering, grote bewondering voor de drie spelers en de
bedienaar van de schijnwerper. Verder lijkt het niet nodig hier diepzinnig over
te doen of er veel betekenis aan te hechten. Troost is, dat dit stuk, dat met
toneel weinig of niets heeft te maken, Spel heet.
Eindspel is iets ouder en laat wat meer beweging toe. Vier lichamelijk verminkte wezens treden op: de oude Hamm, die niet kan zien en staan; zijn
knecht Clow, die niet kan zitten; de ouders van Hamm, die bij een verkeersongeluk hun benen verloren hebben en in vuilnisbakken leven. Een beeld van
ondergang en bederf wordt hier zonder hoop of medelijden getekend. Het werd
goed gespeeld, maar men geraakt er spoedig op uitgekeken, zoals de schrijvers
van dit soort werken spoedig zijn uitgepraat. Vooraf speelde zeer geslaagd John
Lanting een verhaal van Kafka Verslag voor een akademie, bij deze gelegenheid
De aap genoemd. Hierin vertelt een aap van zijn vermenselijkingsproces. Wel
vraagt men zich af of een voormalige aap als aap moet worden gegrimeerd en
aangekleed.
Pinter verstaat de kunst om taal en toon van het gewone, alledaagse gesprek
met zijn misverstanden, herhalingen, onbenulligheden, gebrek aan samenhang
en logica zo precies te reproduceren, dat het bijna griezelig aandoet. Tevens is
dit dikwijls bijzonder grappig. Ook een sfeer van geheimzinnigheid en onzekerheid weet hij voortreffelijk op te roepen. Hij geeft zijn personen geen achtergrond en geen motieven van hun handelen en optreden. In De dienstlift zitten
de praatgrage Gus en de zwijgzame Ben te wachten op hun opdracht. Zij lezen
de krant, willen thee zetten, maar er zijn geen lucifers of penning voor de
gasmeter, ze praten over sportnieuws en zelfs over sommige uitdrukkingen in
de taal. In deze gesprekken is Pinter op zijn best. Door de lift komen bestellin-
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gen waaraan zij zo goed mogelijk trachten te voldoen. Er is ook een spreekbuis
als verbinding met de buitenwereld. Langzaam blijkt ondertussen dat wij met
twee beroepsmoordenaars te doen hebben, die blindelings hun opdracht zullen
uitvoeren. Als Gus zich even verwijderd heeft, ontvangt Ben de definitieve en
zeer verrassende opdracht. De beide spelers wisten de spanning, die een
essentieel element in dit stuk is, niet genoeg tot uitdrukking te brengen. Daardoor werd het grappige overheersend. Ook hadden zij nogal last van hun paging
om plat te praten.
De minnaar is misschien een zwakker stuk, maar werd beter gespeeld en had
daardoor meer succes. Het lijkt mij onnodig er meer dan een geslaagd gedramatiseerde anecdote in te zien. Een echtpaar heeft zich in een soort Irma la
Douce-situatie gemanoeuvreerd. Na tien jaar heeft hij er genoeg van 's middags
als minnaar en 's avonds als begrijpende echtgenoot te fungeren terwijl zij
respectievelijk voor maitresse en vergevende echtgenote speelt. Hij probeert
haar het belachelijke van dit spelletje te doen inzien door minnaar en echtgenoot door elkaar te halen. Hun ruzie gaat echter weer over in het spelletje, dat
vooral voor haar onontbeerlijk is om hun huwelijk in stand te houden.
De titel Een afgehouwen hoofd slaat op de symboliek, die schijnt te moeten
dienen om aan het met behulp van Priestley uit de gelijknamige roman van
Iris Murdoch getrokken stuk iets diepzinnigs te verlenen. Als zodanig is dit
mislukt en vervelend. Overigens komen in deze rij korte scènes normale echtelijke verhoudingen nauwelijks voor. Des te meer warden echtbreuk, overspel,
incestueuze verhoudingen en homosexualiteit als normaal beschouwd. Het gaat
er met de vreemde psychologische situaties en onverwachte gebeurtenissen heel
netjes toe, want wij bevinden ons in een typisch-Engels milieu, waar ook voor
het bed-in, bed-uit en het telkens van partner verwisselen de juiste vormen
worden gevonden. Het drakerig geheel hangt van toevalligheden aan elkaar,
geeft een aantal karikaturen, die misschien niet als zodanig bedoeld zijn en kan
wellicht op een of andere manier nog wel als een parodie worden opgevat. Het
stuk is soms amusant en over de gehele lijn immoreel. Onder een zeer goede
bezetting viel Ellen Vogel op in een prachtig gespeelde rol.
Zeggen, dat Duizend clowns door de pers niet onverdeeld gunstig ontvangen
is, drukt deze ontvangst nogal eufemistisch uit. Ensemble vraagt nu in ieder
geval het publiek, of het „het blijspel en de voorstelling kostelijk, goed, matig
of slecht amusement" vindt en behoeft over de antwoorden niet ontevreden te
zijn. Voor de pauze heeft het publiek zeker gelijk. Het derde tafereel is echter
ongelukkig, in het vierde en laatste wekt een luidruchtig en oppervlakkig pindamannetje de lachtlust weer op. Sympathiek en ontwapenend was Johnny Kraaykamp als de werkschuwe televisieschrijver, die tenslotte toch weer aan het
werk moet, omdat anders zijn neefje bij hem wordt weggehaald. Dit vroegrijpe
jongetje speelt zijn rol wel erg gestudeerd. Protest tegen een of ander behoeft
men in het stuk nauwelijks in te zien. Het is onderhoudend en nogal dwaas en
wil niets anders dan wat licht amusement brengen.

17

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

OEVEEL er in de communistische wereld en speciaal in Rusland veranderd
is sedert de dood van Stalin op 5 maart 1953 bleek weer eens duidelijk op
14 en 15 oktober 1.1. bij de voor de gehele wereld onverwachte verwijdering van
Chroesjtsjow van het politieke toneel in de Sovjet-Unie en in de wereld. Het
absolute leiderschap, zoals Stalin dit vanaf 1927 had bezeten, is na zijn dood
nimmer meer hersteld. Wel slaagde Chroesjtsjow erin geleidelijk naar de top
door te dringen; in september 1953 werd hij eerste secretaris van het Centraal
Comité van de communistische partij en in de volgende j aren wist hij zijn verschillende tegenstanders — eerst Beria, die in december 1953 werd geëxecuteerd, daarna Malenkow, Molotow en Kaganowitsj, die op een zijspoor werden
gerangeerd, en vervolgens maarschalk Zjoekow, die als minister van defensie
werd ontslagen en uit het presidium van het Centraal Comité werd verwijderd
-- op zij te zetten en nam hij in maart 1957 de post van president van de
ministerraad over van Boelganin, waardoor hij de functies van president en
eerste secretaris der partij weer verenigde, maar dit gaf hem geenszins een
positie zoals Stalin deze had bezeten. Chroesjtsjow heeft ook daarna rekening
moeten houden met de opvattingen van zijn medeleden van het presidium;
binnenskamers werd hij herhaaldelijk becritiseerd; hij heeft geprobeerd zich
hieraan te onttrekken en dit heeft misschien geleid tot een vroegere poging om
hem ten val te brengen, maar al met al vond de meerderheid blijkbaar zijn
fouten niet ernstig genoeg om hem af te zetten.
Dit laatste is nu toch gebeurd en van officiële Russische zij de werd verklaard,
dat het geschiedde op eigen verzoek van Chroesjtsjow wegens zijn vergevorderde leeftijd — hij is dit jaar 70 jaar geworden — en wegens het slechter worden
van zijn gezondheid. Er is eigenlijk niemand die dit gelooft; de nieuwe Sovjetmachthebbers — Kosygin als premier en de onlangs als president afgetreden
Brezjnew als partijleider, beiden tot heden beschouwd als beschermelingen van
Chroesjtsjow, — hebben ook nauwelijks moeite gedaan de anderen te overtuigen. Wel werd er op 17 oktober in de Prawda verklaart, dat de communistische
partij afkerig was van subjectivisme, nepotisme, onbesuisde plannenmakerij,
onrijpe conclusies, overhaaste en persoonlijke beslissingen en bluf. Hierin
menen wij een verzameling te vinden van alle grieven, die in de loop der jaren
tegen Chroesj stj ows optreden waren ontstaan.
Zijn optreden in binnen- en buitenlandse kwesties is niet altijd even gelukkig
geweest. Zijn campagne voor de exploitatie van maagdelijke gebieden in februari 1954 gelanceerd, waartegen toen al binnen de Sovjet-Unie ernstig werd
gewaarschuwd, is op een totale mislukking uitgelopen en hij moest dit erkennen
in september 1963 toen hij gedwongen was op grote schaal graan te importeren
uit de Verenigde Staten en Canada. Toen in 1953 Malenkow pleitte voor een
aanzienlijke toename van de produktie van consumptie-artikelen werd hij hevig
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aangevallen door Chroesjtsj ow, die prioriteit voor de zware industrie eiste, maar
begin oktober van dit jaar sprak hij zelf zich uit voor de bevordering van de
produktie van verbruiksgoederen, waarmee hij de tegenwoordige voorstanders
van prioriteit voor de zware industrie tegen zich in het harnas joeg. Men vermoedde tevens, dat hij akkoord ging met de economische opvattingen van
Liberman en Trapeznikow, die gepleit hadden voor invoering van het begrip
winst in de economische leiding en die zowel in de leiding als in de planning
de ondernemingen een grotere autonomie wilden verlenen, hetgeen in strijd is
met het collectivisme, zoals Lenin en vooral Stalin dit hadden doorgevoerd.
Zijn bluf over het bezit van voldoende lange-afstandsraketten om de Verenigde Staten te vernietigen nam men hem niet kwalijk; dit deed men pas toen
hij door zijn poging om op Cuba raketbases te vestigen toegaf gebluft te hebben en dit werd nog erger toen hij inzag terug te moeten tegenover de krachtige
houding, die president Kennedy in oktober '62 aannam. Hierdoor werd het
prestige der Sovjet Unie ernstig geschaad, zoals dit geschiedde door de „operatie-schoen" tijdens de V.N.-vergadering in 1960 en door het ultimatum inzake
Berlijn in 1958; het feit, dat dit ultimatum geleidelijk werd ingeslikt vergat men
in Russische regeringskringen niet. Als men in het Westen Chroesjtsjow prees
omdat hij geen gevolg gaf aan zijn eigen ultimatum, dan was dit voor talrijke
leidende Russen juist een argument tegen hem; hij had het niet zover moeten
laten komen.
Zijn eigengereid optreden in de buitenlandse politiek wordt nu geïllustreerd
met het feit, dat hij tijdens zijn jongste bezoek aan de VAR in mei '64 president
Nasser benoemde tot Held van de Sovjet Unie zonder daarover met het presidium te hebben overlegd en met de verwijzing naar de semi-diplomatieke reizen
van zijn schoonzoon, Adzjoebei o.a. naar Bonn, waar hij voorbereidingen trof
voor het bezoek aan Chroesjtsjow aan de W.-Duitse Bondsrepubliek in 1965;
hiermee wordt dan tevens een geval van nepotisme aangeduid. Al deze grieven
waren aanwezig, maar blijkbaar nog niet voldoende om maatregelen te nemen.
Het Chinees-Russisch conflict heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven.
Men heeft hier vooral kritiek uitgeoefend op de tactische aanpak door Chroesjtsjow; of de nieuwe leiders streven naar een betere verstandhouding met Peking
en zelfs naar een volledige verzoening is nog steeds onzeker, maar de wijze
waarop Chroesjtsjow de kwestie wilde oplossen n.l. door te blijven streven naar
een voorbereidende conferentie in december a.s. ondanks talrijke waarschuwingen en het daarbij geleden échec, daar slechts 12 uitgenodigden verklaarden te
komen en 4 uitdrukkelijk weigerden, terwijl anderen zich tot nu toe niet uitspraken, dreef de zaak langzaam op de spits. Toen daarna en in verband hiermee de voor Moskou erg onaangename publikatie van het z.g. testament van de
overleden Italiaanse communistenleider Togliatti volgde, besloot men in Moskou de partijleiding te wijzigen met het bovenvermelde resultaat.
Men verwacht niet, dat Brezjnew en Kosygin het lang zullen uithouden;
men meent, dat andere figuren op de achtergrond zijn gebleven en men noemt
dan de partij-ideoloog, Soeslov, en de huidige president, Mikoyan, maar wij
zullen moeten afwachten of deze speculaties juist zijn. Voorlopig verwacht men
geen grote wijzigingen in de buitenlandse politiek der Sovjet Unie; haar ambassadeurs in de Westerse hoofdsteden hebben overal de verzekering gegeven, dat
de politiek van vreedzame coëxistentie zou worden voortgezet. Opmerkelijk is,
dat in Westerse kringen de gebeurtenissen in Moskou kalmer zijn ontvangen
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dan in communistische kringen. In de laatste ontstond er onmiddellijk grote
deining, zowel in Joego-Slavië, Polen en Hongarije als in de communistische
partijen in Italië en Frankrijk. Men vreesde kennelijk een paging van Moskou
om de partij-discipline te versterken, d.w.z. om het gezag van de Russische
leiding over de gehele communistische wereld te herstellen. Wij geloven, dat
de reacties in deze landen op het gebeuren in Moskou alleen al bewijzen, dat
zoiets onmogelijk is; het was toch in 1953 totaal ondenkbaar geweest dat de
Italiaanse communisten een delegatie naar Moskou zouden hebben gezonden om
nadere inlichtingen over de gebeurtenissen rond de dood van Stalin of in 1957
rond de uitstoting van de anti-partij-groep Malenkow, Molotow en Kaganowitsj;
nu eist men in Italië zelfs, dat Chroesjtsjow zijn visie op het gebeuren voor de
televisie zal kunnen geven, een eis, die overigens ook door de Secretaris-Generaal van de VN, Thant, werd gesteld. Zouden wij dan werkelijk volledige
opening van zaken krijgen ? Niet alleen de Italiaanse, ook de Franse, Oostenrijkse en Deense partijen stuurden delegaties naar Moskou om inlichtingen en
de verontrusting in de communistische wereld was ook voor Moskou blijkbaar
zo ernstig, dat de nieuwe B. en K. haastig naar de Russisch-Poolse grens reisden
om in een onderhoud met Gomulka te verzekeren, dat alles bij het oude zou
blijven. Zij kunnen zich de weelde van een weg terug niet meer veroorloven;
van Tito wisten zij allang, dat hij niets voelde voor de leiband van Moskou,
maar ook Roemenië en Hongarije voelden zich vrijer onder Chroesjtsjow en
wensen deze vrijheid niet meer af te staan; verschillende Oostelijke staten
vragen nu zelfs om verder te gaan op deze weg naar vrijheid; Togliatti's polycentrisme heeft meer aanhangers dan de vroegere monolithische eenheid. En
wat hier nationaal plaats heeft: drang naar grotere nationale vrijheid, schijnt in
Rusland zelf steeds meer vertaald te worden in drang naar grotere persoonlijke
vrijheid.
Geeft men de nieuwe Russische leiding geen erg lange levensduur, dat is
ook het geval met de nieuwe Engelse regering. Op dezelfde dag waarop het
grote nieuws uit Moskou kwam, koos Engeland een nieuw Lager Huis. Na 13
j aren conservatief bewind bleven de kiezers wel afkerig van een conservatieve
regering, maar spraken zij zich niet uit voor een labour-bewind. De laatsten
haalden wel een meerderheid in het Lager Huis, maar deze is de kleinste die
ooit is voorgekomen, n.l. 4 zetels op de gezamelijke conservatieven en liberalen,
resp. 317 tegen 304 plus 9. Als enkele labour-ministers naar een internationale
conferentie moeten of een klein griep-epidemietje Wilsons partij treft, lijdt
het kabinet een nederlaag. De eigenlijke winnaars zijn de liberalen, die hun
stemmen-aantal bijna verdubbelden, maar tengevolge van het heersende districtstelsel slechts 4 zetels wonnen; bij het in ons land vigerende stelsel van
evenredige vertegenwoordiging zouden zij 65 zetels hebben gehad en waren zij
op de wip komen te zitten, daar procentsgewijze labour slechts 44,2% verkreeg
tegen de conservatieven 43,4%, hierbij natuurlijk uitgaande van de veronderstelling, dat er slechts drie partijen zouden zijn, hetgeen overigens wel niet het
geval zou zijn geweest.
Wilson heeft onmiddellijk een regering gevormd, maar hij kan zich slechts
staande houden — en dan nog met veel moeite — als permanent alle ziekenauto's klaar staan om zijn partijgenoten naar het Lager Huis te vervoeren. Bij
de samenstelling heeft hij er voor gezorgd, dat alle „vleugels binnen zijn partij
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aan hun trek kwamen, zodat zij niet in staat zijn te rebelleren tegen de partijleiding. Toch zal hij uiterst behoedzaam moeten optreden; labour heeft het
herhaaldelijk gehad over de hernationalisatie van de staalindustrie en men heeft
zich afgevraagd of Wilson deze knuppel onmiddellijk in het hoenderhok zou
durven gooien, daar hij hiermee de zaken terstond al uiterst scherp zou stellen.
In de troonrede van vandaag heeft hij het inderdaad aangedurfd en daarmee
meteen de voltallige oppositie tegen zich opgeroepen, misschien omdat hij
meent te kunnen profiteren van de moeheid bij de conservatieven. In elk geval
kan men in Engeland nu al weddenschappen afsluiten op de levensduur van
het kabinet; optimisten geven het hoogstens twee jaren, andere optimisten nog
geen half jaar. De conservatieven zullen echter enige tijd nodig hebben om uit
te rusten en vooral om interne moeilijkheden tot een oplossing te brengen, bv.
wie de toekomstige leider van de partij zal warden, want men acht Home toch
niet de geschikte man om de partij te vernieuwen of te verjongen.
Labour is zijn politiek op economisch terrein begonnen met een verhoging
van de invoerrechten met 15%; de regering kondigde deze maatregel aan als
tijdelijk, later verduidelijkt als voor hoogstens een jaar, en bedoeld om de
betalingsbalans weer in evenwicht te brengen. Er is haar voor de voeten geworpen, dat in deze tijd, waarin zowel de Kennedy-ronde als de politiek van de
EEG er op is gericht de tarefiefmuren te slechten, Engeland zich isoleert en er
beter aan had gedaan om de eigen produktie op te voeren en de uitvoer te
stimuleren. Als Wilson hiermee de invoer uit de EEG-landen wilde afremmen,
moet hij toch bedacht hebben, dat door deze maatregel ook de partners van de
EVA warden getroffen, zodat hij zich ook van die club distancieerde. Dit alles
klopt ook niet helemaal met de mededeling, dat Wilson de deur naar Europa
niet heelmaal had dichtgegooid, zoals eerder door de minister van buitenlandse
zaken, Walker, was verklaard. Voor de laatste moet overigens nog een zetel in
het Lager Huis worden georganiseerd, daar hij in zijn kiesdistrict is verslagen.
Op 16 oktober bracht Peking zijn eerste atoombom tot ontploffing. Deze
gebeurtenis was verwacht en betekent natuurlijk niet, dat China nu reeds een
volwaardige atoommacht is; het zal nog j aren duren voordat een enigszins
belangrijk aantal bommen is geproduceerd en men beschikt over de middelen
om deze te vervoeren. De ontploffing is eerder van politieke betekenis en Mao
heeft dan ook terstond een oproep gericht tot alle landen voor een antwapeningsconf erentie om te spreken over een algeheel verbod en vernietiging van
alle kernwapens; de Verenigde Staten hebben bereids langs een omweg duidelijk
gemaakt geen interesse te hebben. Het zal voor Washington echter moeilijker
worden om Peking uit de V.N. te weren; de Gaulle heeft al opgemerkt, dat de
vijf mogendheden die nu over de atoombom beschikken, dezelfde zijn die oorspronkelijk waren genoemd als permanente leden van de Veiligheidsraad; en
al vinden de niet-gebonden landen de ontwikkeling van China tot atoommacht
misschien geen reden tot juichen, hun aandrang om het toe te laten tot de
V.N. zal zeker sterker worden.
Zal een volkomen nieuwe regering onder Goldwater dan hebben te beslissen,
of blijft Johnson ? Alle nieuwe opinie-peilingen geven Goldwater geen schijn
van kans; laten wij hopen, dat zij op 3 november gelijk krijgen.
2 - 11 -
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De gemeenteverkiezingen van 11 oktober zijn voor de binnenlandse politiek
in haar geheel veel belangrijker geweest dan voorzien was. De achteruitgang van de twee regeringspartijen was zo afgetekend, dat de regering en de
partijleidingen gedwongen zijn ernstig rekening te houden met de mogelijke
oorzaken van hun nederlaag. In Vlaanderen viel vooral de verrassend snelle
vooruitgang van de Volksunie te noteren; in de hoofdstad grote winst voor de
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang; in Wallonië eveneens ruime liberale successen, en een gevoelige vooruitgang van de communisten, al dan niet verbonden
met Wallingantische pressiegroepen. De politieke kaart van België werd er
door gewijzigd. Wel bewaren de twee grootste partijen een ruime rekenkundige
meerderheid, maar de uitslagen van de gemeenteverkiezingen zullen hen tot
wijzigingen in hun politieke strategie en tot een herziening van hun actieprogramma's dwingen.
Er zijn gemeenten in Vlaanderen waar de C.V.P. ineens 1 f3, van haar kiezers
verloren heeft ten voordele van de Volksunie. Deze verschuiving deed zich
vooral voor in gemeenten waar de C.V.P. in het schepencollege vertegenwoordigd was, maar elders was het verlies vaak al even groot; slechts daar waar ze
een kartel gesloten had met de Volksunie kon ze haar stellingen integraal behouden of nog verstevigen. Het is dan ook nutteloos de oorzaken van de
C.V.P.-nederlaag in Vlaanderen te willen verdoezelen: het is wel degelijk het
Vlaamse beleid van de C.V.P. dat door vele Vlaamse kiezers veroordeeld werd.
Een deel van het kiezerskorps dat zijn vertrouwen tot nog toe aan de Volksunie
en vroeger aan de Vlaamse Concentratie onthield, heeft zich deze keer duidelijk
afgewend van de C.V.P.
In Brussel en in Wallonië liggen de verhoudingen weer anders. Daar werd
de rush van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang veroorzaakt door het sociaaleconomisch beleid van de regering. Vele katholieke burgers achten dit beleid te
syndicalistisch, te zeer gericht tegen de materiële belangen van de handel, de
middenstand en de vrije beroepen.
De C.V.P. werd daarenboven verlaten door vele Franssprekende Brusselaars
die menen dat de taalwetgeving van de regering Lefèvre te gunstig is voor de
Vlamingen. En omgekeerd, precies uit de tegenovergestelde overweging, door
een aantal Vlaamsbewuste Brusselaars. Vóór de oorlog is zelfs een zo geacht
Vlaamsnationaal politicus als Borginon er nooit in geslaagd een gemeentelijk
mandaat te veroveren, nu echter behaalde een Vlaamsnationale lijst 5,02% van
de stemmen en een zetel in de gemeenteraad. Als het waar is dat Brussel voor
3/4 door Franssprekenden bewoond wordt, benadert het door de Vlaamsnationale lijst bereikte percentage gemakkelijk de 12 tot 13% van de voor haar
bereikbare stemmen, en dat is dan hetzelfde (of nog meer) als wat in het
Antwerpse behaald werd.
Nadat de eerste verrassing voorbij was, begon elke partij de uitslagen te analyseren. In Vlaanderen schijnt de Vlaamsnationale politieke factor voor het
eerst sedert twintig jaar opnieuw een afzonderlijke rol te spelen. Het is moeilijk
uit de resultaten van de gemeenteverkiezingen algemeen geldende conclusies te
trekken. De Volksunie heeft bij voorkeur in plaatsen waar ze zich het sterkst
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voelde, aan de verkiezingen deelgenomen. Daarom is het wetenschappelijk-statistisch niet juist, de door haar behaalde percentages te veralgemenen tot het
hele Vlaamse kiezerskorps. De uitslagen van de komende verkiezingen voor
Kamer en Senaat kunnen niet berekend worden door extrapolatie van de gemeentelijke uitslagen. Voorlopig schijnt het Vlaamsnationalisme zich het
gemakkelijkst te ontplooien in de grotere centra van het Vlaamse land. Op het
platteland, waar het tussen de twee wereldoorlogen zijn stevigste en bestendigste
voedingsbodem had gevonden, gaat thans minder om dan te Antwerpen, te
Gent of te Brussel. In West-Vlaanderen en Limburg vindt de Volksunie in
ieder geval de stemmen en de leidende figuren niet die de Frontpartij of het
V.N.V. er destijds vonden. Vermoedelijk voltrekt er zich een bewustzijnsverschuiving in de dichter bevolkte Vlaamse centra. Maar dit is slechts een hypothese.
Wat er ook van zij, het feit dat tienduizenden Vlamingen niet meer op de
C.V.P. maar op de Volksunie gestemd hebben — ofschoon deze jonge partij
over weinig communicatie- en propagandamiddelen beschikt en organisatorisch
slechts een rudimentaire vorm heeft — moet de leiding van de C.V.P. tot
nadenken stemmen. De oorzaken van haar nederlaag zijn in Vlaanderen totaal
anders dan te Brussel en in Wallonië. Indien de C.V.P.-leiding tegenmaatregelen gaat nemen, dan zullen die dus anders moeten zijn in het Vlaamse en in het
Waalse landsgedeelte. Naast nationaal-volkse motieven zijn er ook andere politieke en sociaal-economische spanningen in het spel. De partijleiding staat dus
voor een moeilijke taak. Ze lijkt tot nog toe gevoeliger te zijn voor haar nederlaag te Brussel, en dat maakt haar dan weer minder toegankelijk voor de alarmkreten die haar vanuit haar Vlaamse vleugel allicht bereikt hebben.
Vooralsnog hebben de twee verliezende partijen de rangen gesloten en hun
solidariteit op regeringsvlak sterker beklemtoond dan ooit tevoren. Misschien
hebben de C.V.P. en de B.S.P. zelfs de neiging om te veel waarde te hechten
aan het louter rekenkundige aspect van hun meerderheid. Zelfs indien de
komende verkiezingen voor Kamer en Senaat een electoraal Waterlo worden,
zijn ze numeriek nog altijd in staat samen verder te regeren. Dit zijn concrete
aspecten waarvoor beroepspolitici steeds gevoelig zijn. In ieder geval heeft de
C.V.P.-leiding aan haar Vlaamse leden het wachtwoord gegeven op gemeentelijk vlak om het even met welke andere partij samen te gaan als het maar niet
de Volksunie is. Deze weigering van de C.V.P.-leiding om de Vlaamsnationale
psychologisch-politieke factor als een werkelijkheid te aanvaarden is misschien
maar voorlopig en te verklaren door een eerste ontmoediging en verbittering.
Er werden echter ook andere reacties opgevangen. Indien de C.V.P. in Vlaanderen het verloren terrein wil heroveren, dan moet ze vóór de komende verkiezingen minstens de zetelaanpassing door het parlement halen. En dan een zetelaanpassing zonder discriminerende voorwaarden tegen Vlaanderen. Indien de
drie traditionele partijen een project van grondwetsherziening aan het Vlaamse
publiek opdringen dat volstrekt niet strookt met sommige duidelijk uitgedrukte
Vlaamse desiderata, dan zal een Vlaamsnationale partij in de komende verkiezingen minstens de thans veroverde stellingen behouden — hoe gering de
samenhang in de Volksunie, en meer bepaald bij haar leiding, wellicht ook is.
Dit zijn prognoses die men uit de Vlaamse pers kon distilleren.
Naast de wenselijkheid van een standvastiger Vlaams beleid op regerings- en
parlementair vlak, hoorde men in de C.V.P. ook de vooralsnog schuchter gefor-
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muleerde wens naar meer autonomie van de Vlaamse vleugel. Door de geleden
nederlaag zijn de federaliserende tendensen in de Vlaamse C.V.P. sterker gewor den. Er zijn C.V.P.-ers die alvast de innerlijke structuur van de partij willen
omzetten in twee autonome vleugels, zodat de Vlaamse politieke wil en het
Vlaamse actievermogen zich met meer vrijheid zouden kunnen uiten binnen de
partij. Dit zijn symptomen die men reeds enkele dagen na de gemeenteverkiezingen heeft kunnen waarnemen.
Voor de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang is vooral de te Brussel behaalde
uitslag van groot belang voor haar invloed op de nationale politiek. Zelfs indien
de P.V.V. in andere gewesten geen verdere vooruitgang zou boeken, is haar
meesterschap in het Brusselse reeds voldoende om bij de uitwerking van een
globale Belgische politiek een invloed uit te oefenen die door de C.V.P. en de
B.S.P. niet kan genegeerd worden. Dit aspect van het nieuwe politieke profiel
is voor de Vlamingen niet voordelig. Maar er is ook een wisselwerking waarmee
Brussel rekening zal moeten houden. Nu de hoofdstad zo massaal een begin van
gematigde taalwetgeving heeft afgewezen, moet niet te veel gerekend worden
op een voortduren van enige Vlaamse goodwill tegenover Brussel. Brussel kan
zijn ontplooiing als hoofdstad en zijn ambities als Europese stad niet doelmatig
verzekeren indien de Vlamingen het daarmee niet eens zijn. Wat dit betreft is
het laatste woord nog lang niet gezegd.
Naast een versteviging van traditioneel-Belgisch gezinde krachten is er trouwens ook een vooruitgang van het federalistische denken merkbaar. De B.S.P.
in Wallonië zal nog dikwijls het federalistisch-communistische tweespan op
haar wegen ontmoeten. Trouwens ook in Vlaanderen zijn de uitslagen van de
B.S.P. over het algemeen niet schitterend. De ontwikkeling van de tertiaire
sector, de bediendenwereld en de zone der geschoolde arbeiders gaat in Vlaanderen gepaard met een verhoogd intellectueel peil van de socialistisch georganiseerden of socialistisch-voelenden. Om geestelijk contact te houden met de
nieuwe structuur van het socialisme in Vlaanderen, zal de B.S.P., net zo goed
als de C.V.P., programma en methodes dienen te herzien, ook al is de invloed
van de Volksunie veel groter in de richting van de C.V.P. dan van de B.S.P.
Het is tenslotte ook gebleken dat vele leden van vakbonden die hetzij tot de
C.V.P., hetzij tot de B.S.P. behoren, hun stem niet automatisch uitbrengen op
de C.V.P. of de B.S.P. Ook hier lijkt er in de wereld van bedienden en beambten een Vlaamsnationale gisting te bestaan.
Afgezien van elke prognose schuilt er in de uitslagen van de gemeentelijke
verkiezingen een bemoedigend aspect. Indien de twee grootste partijen aansturen op een soort eenheidspartij-met-twee-vleugels, die samen alle politieke
macht tot zich trekken, dan zullen zij daar niet gemakkelijk in slagen. Ook de
grote partijen die alle communicatiemiddelen beheersen — de radio, de T.V. en
de dagbladpers zijn werkelijk niet in handen van de groepen die in Vlaanderen
veel terrein veroverd hebben op 11 oktober — en die de leiding hebben van
sociaal-economische organisaties met een feitelijk monopolie-karakter, ontsnappen niet aan het oordeel van het kiezerskorps, en weten niet bij voorbaat of zij
gevolgd worden. Zelfs het prestige dat de grote partijen menen te kunnen
monopoliseren dank zij ministeriële en andere belangrijke mandaten en invloeden, is niet onaanvechtbaar.
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De fundamenten van de macht der twee grote partijen en van hun nevenorganisaties zijn door de gemeenteverkiezingen niet geschokt. Zander hen kan
geen politiek gemaakt worden, ook niet in Vlaanderen. Maar hun evolutie zal
voortaan niet meer bepaald worden door wat ze zelf willen of wensen. Ze
worden voortaan meer beïnvloed door sterker geworden oppositionele factoren
waarvan er sommige in de eerste plaats gevoed worden door een verhoogd
volks-Vlaams bewustzijn.
Tenslotte dient nog de vraag gesteld te worden in welke mate de gemeentelijke factoren 'in se' invloed gehad hebben op de verkiezingsuitslagen.
In een stad als Antwerpen, waar de C.V.P. zich jarenlang in het schepencollege had laten vertegenwoordigen door mandatarissen waarvan er enkele
klaarblijkelijk niet voor hun taak berekend waren en die afbreuk deden aan het
prestige van een grote partij, werden vele stemmen verloren. Maar in andere
steden waar de C.V.P. met bekwamere personen had bestuurd of waar niet met
Antwerpse nonchalance de algemeen-zedelijke quotering genegeerd werd, werden eveneens verliezen geleden.
De wisselwerking tussen factoren van de algemene landspolitiek, het gemeentelijke beleid en de persoonlijke waarde van de mandatarissen blijft ook in deze
tijd van 'political science', en van sociologische en statistische enquêtes een
moeilijk te ontcijferen complex.
H. De Bruyne
2 -11 -1964.
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Fotografische antropologie
Toen Edward Steichen tien jaar geleden voor het Museum of Modern Art te
New York zijn fototentoonstelling The
Family of Man samenstelde, betekende
deze manifestatie iets méér dan een zoveelste verzameling knappe foto's. Het
was de doorbraak, voor het eerst op zo'n
grote schaal, van een nieuwe vorm van
menselijk bewustzijn. Zonder het goed te
beseffen had de mens met de fotografie
een nieuwe taal ontdekt, d.w.z. een nieuwe weg om de werkelijkheid te benaderen, en zelfs meer: een nieuwe werkelijkheid zonder meer. Nu lag dat alles natuurlijk reeds besloten in de eerste foto
die honderdvijfentwintig jaar geleden gemaakt werd. Maar toen gaf men zich
daar geen rekenschap van. Aanvankelijk
zag men in de fotografie niet veel meer
dan een goedkope ersatz van het traditionele schilderkunstige illustratiemateriaal
en zij werd dan ook in die zin beoefend.
Zelfs toen de fotograaf gaandeweg de
eigenheid van zijn medium ging ontdekken en respecteren, bleef men over fotografie in traditionele categorieën denken.
Men dacht er dus eigenlijk helemaal niet
over.
Steichen is een van de eersten geweest
die de feitelijkheid van de fotografie als
nieuwe taal en dus als onafhankelijk
denk- en communicatiemedium heeft erkend en er bewust de conclusie uit getrokken heeft. In The Family ot Man
deelde de fotografie met haar eigen middelen een aparte werkelijkheidsvisie mee.
Door de grootse opzet van de tentoonstelling werd het beeldjournalisme, het
beeldessay of hoe men het ook noemen
wil, definitief tot een volwaardig genre
verheven, bevrijd van het woord en van
de overgeleverde begrippenassociaties.
Zich bezinnend op Steichens tentoonstelling was het mogelijk een filosofie van de
fotografie en een nieuw soort kenleer op
te bouwen. Het resultaat ervan was een
nieuwe, fotografische antropologie. Intuïtief -- Steichen was geen filosoof, maar

een fotograaf werd hier gepoogd,
vanuit de specifieke ervaring van de foto
een beeld van de mens te ontwerpen.
Misschien klinkt het woord antropologie in verband met The Family of Man
iets te systematisch en zouden we het
beter reserveren voor de nieuwe poging
die Karl Pawek nu ondernam om Steichens tentoonstelling nog eens over te
doen. Steichens inzicht, dat zo diep in de
moderne mentaliteit verankerd is, kon
niet zonder effect blijven. We vinden het
terug in talloze fotografische essays van
de laatste jaren. Maar een man die er
prat op gaat zelf geen camera te bezitten,
heeft de les het scherpst geassimileerd en
uitgewerkt.
Karl Pawek is een geboren Wener. Hij
studeerde theologie, filosofie en politieke
wetenschappen. Zijn leven lang was hij
actief in het journalistieke bedrijf 1 ). Hij
richtte een paar tijdschriften op, waaronder het bekende Magnum. In 1960 publiceerde hij zijn Totale Photographie over
de betekenis van het fotografische realisme en in 1963 kwam Das Optische Zeitalter van de pers, dat wij onlangs in
Streven hebben besproken en waarin hij
de algemene kenmerken van het nieuwe,
optische tijdperk dat het onze is, analyseert. De fotografie verschijnt niet op een
willekeurig moment in de geschiedenis,
ze wordt als taal geboren op het ogenblik
dat de mens gevangen raakt in het keurslijf van een idealistische en positivistische
r die twee liggen niet zo ver uit elkaar
r denkwereld en het woord verschrompelt van een levend beeldsymbool tot een
mathematisch teken voor een logisch,
functioneel begrip. Fotografie raakt de
werkelijkheid in begrippelijke onbepaaldheid en directe, veelzijdige volheid van
het beeld. Zij vormt een kennis niet door
analyse maar door participatie. Das Optische Zeitalter is een filosofie van de
fotografie én tegelijkertijd een antropologie.
Nu, honderdvijfentwintig jaar na de
eerste foto en tien jaar na The Family of
Man, tracht Pawek, als redacteur van het

1) In Streven, juni 1960, publiceerde hij een essay onder de titel Apologie van de kwade vorm.

FORUM

geïllustreerde weekblad Der Stern, het
initiatief om in een nieuwe grote fototentoonstelling, die onder de titel Weltausstellung der Photographie in een
veertigtal Europese musea te zien zou
zijn 2 ), 'n nieuw fotografisch antwoord te
geven op de vraag: wat is de mens? Zijn
antwoord verschilt nogal wat van dat
van de lyrische Steichen. Ook Steichen
verheelde geen enkel aspect van de menselijke werkelijkheid, maar overheersend
was een optimistisch geloof in de goedheid en zelfs de onschuld van de mens.
De mens kon vreselijk getroffen, haast
onherkenbaar verminkt worden. Hij werd
er slechts groter en edeler door. Het
kwaad en de ellende kwamen als een
fatum van buiten af op hem toe. De
mens was slachtoffer. Op één uitzondering na, en dan nog, nooit beul. In Steichens wereld speelde ook een kind op
krukken nog voetbal. En het bevreemdde
dan ook helemaal niet dat de baby uit
Carl Sandburgs voorwoord op de catalogus van de tentoonstelling slechts één
fier woord kende: „I am! I have come
through! I belong! I am a member of the
Family!" en dat op de titelpagina het
vers uit Genesis prijkte: dat het licht
weze!
In Weltausstellung der Photographie
zijn er geen verzen meer. Pawek heeft
afstand gedaan van alle woorden. In 42
fotografische zinnen, die met hoofdstukken te vergelijken zijn, wilde hij een fotografisch essay, of juister, een fotografische verhandeling maken. Bij Steichen
vergat men dat het om foto's ging. Paweks thesis luidt daarentegen dat men
zich daar steeds bewust van moet blijven,
al wenst hij ook dat men bij het verlaten
van de tentoonstelling niet meer aan fotografie, maar aan mensen zou denken.
Met zuiver visuele beelden doorbreekt
hij onze vaak exclusief visuele ingesteldheid ten overstaan van de wereld. Het
merkwaardige is nu, dat men bijna alle
foto's uit de twee tentoonstellingen stuk
voor stuk met elkaar zou kunnen om-
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wisselen, maar dat de twee verzamelingen in hun geheel genomen heel duidelijk
van elkaar verschillen. In een fotografische verhandeling komt het immers niet
meer op de foto als zodanig aan maar
op de samenhang, het fotografische denken. Voor Paweks verhandeling werd het
voorwoord niet geschreven door een
dichter als Carl Sandburg, maar door
een openbare aanklager als Heinrich Boll.
Deze heeft zich niet laten meeslepen door
de revelaties van de camera. Integendeel,
hij waarschuwt tegen de mogelijke inhumaniteit ervan. Dat kon men overigens
van hem zo verwachten en de keuze alleen al verraadt de ernst, zwaarwichtigheid en genadeloosheid van Paweks visie
op de mens. De mens is niet zo onschuldig als Steichen wilde doen geloven. Hij
leeft niet in een vriendelijke wereld waar
het licht gezeefd door de bomen valt. Een
idyllisch plekje, een stukje natuur is er
in Paweks wereld nauwelijks te ontdekken. Ze is een keiharde werkelijkheid,
waarin de mens tegenover de mens staat,
zonder uitweg, de mens die goed, toegewijd, lieftallig, een enkele keer uitgelaten
en soms zelfs mooi kan zijn, maar die
doorgaans blind gedreven wordt door instinct en passie, meestal onpersoonlijk,
ridicuul, verslaafd, nietig, hard, wreed en
onbelangrijk. Maar in zijn ellende, fanatisme, machtswellust, ijdelheid en mismaaktheid, in dit bestaan zelf is de mens
vol mysterie, groots en onaantastbaar,
al is zijn menswording, zoals Boll het
uitdrukt, misschien nog maar pas begonnen. Want men leide uit deze beschrijving niet af dat op deze tentoonstelling
de morbiede en ontwijdende sfeer hangt
van een film als Mondo Cane. De werkelijkheid die Pawek laat zien, is ook zijn
werkelijkheid, deze menselijkheid is ook
de zijne. Hij observeert ze niet van buiten af. Zij is niet exotisch. Hij staat er
midden in. En hij plaatst er ons, die willen zien, ook midden in. Hier vinden we
niet het aanstekelijke enthousiasme van
The Family of Man maar een diepe ver-

2) De première was op 1 oktober in het Kunstgewerbemuseum te Zürich. Tegelijkertijd was ze te zien
in Amsterdam, Frankfurt, Essen, Recklinghausen, Dortmund, Westfalen. In Nederland wordt ze
verder nog in Eindhoven getoond. Geen enkel Belgisch museum werkte mee. De Duitse catalogus is
uitgegeven door H. Nannen Verlag, Hamburg. Benevens de 550 foto's bevat hij een voorwoord van
H. Bóll, een inleiding van K. Pawek, een lijst met opmerkingen betreffende de foto's en de adressen
van de fotografen.
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rukking over het leven en een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid ervoor.
Het beeld dat hier van het menselijke
bestaan gegeven wordt, is wel een tikje
dramatisch overtrokken. Dit hangt samen
met Paweks filosofie van de fotografische expressie, die niet alleen ligt in het
'concrete' als zodanig, maar in het bijzondere van het concrete, in de 'eklatante
Fall'. Hij wil daarenboven al te nadrukkelijk ingaan tegen alles wat conventie,
estheticisme of valse schijn is of zelfs
maar schijnt te zijn. Hij zit een beetje
gevangen in zijn absolute drang naar
waarachtigheid. In zijn antropologie blijkt
het gevaar van idealistische vertekening
in omgekeerde zin te dreigen. Hij verschoont de mensheid niet om ze aanvaardbaar te maken. Maar het existentialistische licht dat hij er op laat vallen,
is zo brutaal dat ook hier alle schakeringen verdwijnen. En toch blijft zijn wereld
waarachtig en in zekere zin zelfs hoopvoller dan die van Steichen.
We zeiden reeds dat in Weltausstellung der Photographie niet zozeer de afzonderlijke foto bepalend is als de fotografische zin waarin ze figureert. Onver
wacht kregen we daar een bevestiging
van in een mooi fotoboek van Hanns
Reich, Des Menschen Bild 3 ) , dat thematisch een nauwe verwantschap vertoont
met de tentoonstelling, zo zelfs dat enkele
van de meest aangrijpende foto's in beide
voorkomen. Maar de blik waarmee de
mens hier bekeken wordt, is milder. Een
tinteling van humor maakt het geweld
van de passies en het gewicht van het
bestaan dragelijker. Voor een deel is dit
te verklaren door de samenstelling van
het boek. Pawek denkt en spreekt gejaagd, met vlugge associaties en massieve argumenten. Hij kan bijvoorbeeld geen
geboorte zien zonder aan de dood te denken. Hanns Reich spreekt bescheidener
en rustiger. Hij verdiept zich in de meditatie van elke foto afzonderlijk, die telkens een hele pagina krijgt. Ook al is ze
opgenomen in een suite, ze bewaart haar
eigen individualiteit. En door dit rustiger

ritme alleen al is de voordracht veel minder beklemmend.
Als we hier even stil hebben gestaan
bij foto's en bij de aparte visie die zij ons
op de mens kunnen geven, dan betekent
dat niet dat deze visie los van het hele
cultuurbeeld mag of zelfs kan beschouwd
worden. We kunnen Pawek niet helemaal volgen wanneer hij in Das Optische
Zeitalter het fotografische beeld tegenover het autonome beeld van de kunst
stelt. Het zou boeiend zijn Paweks fotografische antropologie te confronteren
met die van de literatuur, de filosofie, de
theologie en de plastische kunsten van
vandaag. Maar hoe dan ook, zijn fotografische visie op de mens kan men niet
zomaar als minderwaardig naast zich
neer leggen.
G. Bekaert
Tentoonstellingen
in Nederland
Amsterdam

Stedelijk Museum: Hundertwasser
Op den duur worden ze eentonig: de
121 aquarellen en schilderijen van de
Oostenrijker Hundertwasser, die in een
flink aantal kabinetten en zalen van het
Amsterdamse Stedelijk Museum op doortocht zijn. Hundertwasser is een van de
weinige kunstenaars waarvan al op een
betrekkelijk jeugdige leeftijd (hij is 35)
een omvangrijke retrospectieve tentoonstelling door Europa reist en een complete oeuvre-catalogus verschenen is.
Hundertwasser werd op 15 december
1928 als Friedrich Stowasser in Wenen
geboren. Hij heeft nu een landhuis in
Normandië, een woning in Wenen en
ateliers in Venetië en bij Parijs.
In z'n vroege werk (ca 1951) is de
invloed van Paul Klee duidelijk merkbaar — al stoort die niet. Ook de titels
wijzen in die richting: 'Wolkenkratzer
und Gorten von Casablanca', 'Gelbe
Schiffe Das Meer von Tunis und
Taormina', 'Wenn ich eine Negerin hate, wurde ich sie lieben und malen'. Het
latere werk van Hundertwasser vertoont
een veel duidelijker eigen gezicht, door

3) Hanns Reich Verlag, München, in de serie Terra Magica, 93 full page foto's met een inleiding
van Karl Borgmann en een korte begeleidende tekst die naar de opvatting van Pawek de fotografische
zinnen expliciteert.
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de toch wel heel bijzondere kleurstelling
en vooral dank zij de in 1953 voor het
eerst ingevoerde spiraal, een doolhofachtige vorm die we ---- ook in z'n meest
recente schilderijen — nog steeds tegenkomen. Hoe mooi veel Hundertwassers
op zich ook zijn, de overdaad schaadt.
De 121 werkstukken hier getoond zijn
besilst te veel van het goede. Daar kan
zelfs Hundertwassers nieuwste (variatie)
techniek van 'versieren' met goud en zilver niets meer aan veranderen. T/m 6
december.
Stedelijk Museum: Diederen
In het enkele jaren geleden ingerichte,
intieme prentenkabinet (halverwege de
monumentale trap) hangt en ligt, in een
soms nogal verwarrende volgorde, een
reeks gouaches en tekeningen van jef
Diederen, gemaakt onder de indruk van
het boek 'Ezel mijn bewoner' van Bert
Schierbeek, dat in 1963 bij 'De Bezige
Bij' verscheen. Diederen zelf (geboren in
1920 in Heerlen, woont en werkt in Amsterdam) schrijft over deze tentoonstelling op het omslag van de catalogus:
„Vanaf maart tot augustus 1963 heb ik
in de ban van Bert Schierbeek's 'Ezel
mijn bewoner' — vijfentachtig tekeningen
en gouaches gemaakt. De gedeelten die,
hetzij onmiddellijk, hetzij geleidelijk een
beeld opriepen, zijn uit de tekst gelicht
en tot beeld naast de tekst geworden.
Lezer — kijker, kijker — lezer".
Het is fraai werk, maar naar mijn smaak
misschien wel eens iets té fraai. Te duidelijk esthetisch en te weinig gespannen.
Vooral in sommige gouaches-vol-kleur.
T/m 13 december.

rigens ziet hij zelf ook duidelijk het betrekkelijke van die techniek in, getuige
z'n volgende uitlating: „Tot slot, zou ik
willen zeggen, dat de techniek slechts een
hulpmiddel is, het komt er op aan wat
men er mee doet. Bij het bekijken der
prenten mag men er wel even bij stilstaan, maar men moet het zo gauw mogelijk weer vergeten, omdat het in de
beeldende kunst om geheel andere waarden gaat". Het grafisch werk van Harry
van Kruiningen is (in Gouda tot 13 december) het bekijken zeker waard.
Verder noemen wij nog:

Gouda

Afrika Museum Berg en Dal: Afrika,

Catharina-Gasthuis: Van Kruiningen
Harry van Kruiningen is een van onze
begaafdste grafici, vooral bekend door
zijn serie etsen over de deltawerken en
de stad Ur. Technisch is z'n werk razend
knap en soms zó bijzonder, dat Van
Kruiningen ertekst en uitleg bij geeft.
„Omdat de belangstellende leek, ook al
weet hij hoe in principe alles in zijn werk
gaat, toch nog voor raadsels komt te
staan bij het zien van sommige etsen,
heb ik gemeend wat de techniek betreft
enige toelichting te moeten geven". Ove-

mens in onrust (31 december).

Amsterdam

Rijksmuseum: Rembrandt en Lucas van
Leyden

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt in het Rijksmuseum tot en
met 7 februari een tentoonstelling gehouden van tekeningen en prenten van Rembrandt en Lucas van Leyden, die een
bijbels onderwerp verbeelden.
P. Mertz
Enkhuizen
'De Drommedaris': Dick Bruna

In het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris' te Enkhuizen exposeert de grafisch ontwerper Dick Bruna affiches, kinderboeken en boekomslagen ('Zwarte Beertjes'). Tot 17 december.
's-Gravenhage
Gemeentemuseum: Den Haag '45 -'85

(4 januari).
Nijmegen

Rotterdam
Museum Boymans - Van Beuningen: Marino Marini als schilder (6 december),
Tekeningen van Anna Ticho (16 december).
Museum voor Land- en Volkenkunde:

Tellem, verkenning van een oude Afrikaanse cultuur (31 december).
Utrecht
Centraal Museum: De wereld van de bij-

bel (1 februari) .

Boekbespreking
GODSDIENST
FONTAINE, Dr. P. F. M., Abraham
onze Vader. Beschouwingen bij Genesis
12-24 (collectie God en Mens) Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1964, 141 pp.,
f 8,25.
Evenals „Uit God geboren", wordt ons
ook dit werk aangeboden als de vrucht
van een bijbelclub. Doch andere „bronnen" borrelen te sterk op, zodat het niveau zelfs van een dure „handleiding"
overschreden wordt. De methodiek is
volmaakt (tekst, aanduiding van bronnen,
uitleg, samenvattende beschouwing), en
op uitstekende wijze komt de bijbelclub
in contact met het probleem der bronnentheorie, litteraire en historische kritiek.
Trouwens hoofddoel van de Schr. is aan
te tonen dat Genesis historisch materiaal
verwerkt op litteraire wijze met een profetisch doel. Vraag is nu welk element
voor een bijbelclub moet overheersen? Ik
meen dat hier enigszins teveel de nadruk
wordt gelegd op etymologie, archeologie,
volkenkunde, familiestammen; b.v. de
lange uitleg van C. 14 (p. 52--70) is
zeker overdadig. De profetische visie
echter wordt niet verwaarloosd. Sterk
wordt de nadruk gelegd op de groeiende
toename van het geloof van Abraham,
zijn totale overgave aan God. Ook vele
andere thema's (universaliteit van God,
onverschuldigdheid, verbond, besnijdenis,
strijd tegen het kwaad, Gods macht, etc.)
zijn aangeduid. En toch komt deze gehele profetische visie niet voldoende tot
haar recht en dit niet alleen wegens de
overvloed van realia, doch ook wegens
de „beschouwing" (samenvattingen),
welke dikwijls meer „meditaties" zijn dan
bijbelse visie (b.v. Abraham en Adam,
p. 32.-33; Jesus in Egypte, 45; Lot en
Abraham, 50; Slaap van Adam en Abraham, 74 etc., etc.). Wellicht was het voor
een bijbelclub belangrijker geweest de
thema's synthetisch te behandelen, vanuit wel aangegeven, doch hier niet voldoende uitgewerkte princiepen: zoals
lotsverbondenheid van Abraham en Israel; personen-geschiedenis is volkerengeschiedenis, historische retro-jectie,
waarbij latere wetten en instellingen reeds
aan de aartsvaders worden toegeschreven. Met deze vaststaande princiepen kan
men heel wat ingewikkelde uitleg vermijden (een goed voorbeeld is het bezoek
van Jahweh aan Abraham, 93.94). --Wanneer men zich zoveel moeite geeft
de litteraire kritiek uit te leggen, waar-

om dan niet duidelijk gemaakt dat wij in
de „verhalen" van Abraham het volmaakte geloof van Israël terugvinden in
bepaalde „gegevens" der oude traditie.
Een uitstekende „handleiding" voor bijbelclubs, wanneer de leider deze aan de
capaciteit der deelnemers weet aan te
Olaf Hendriks
passen.
HAAREN, J. van, Jonge mensen geloven.... De geloofshouding van de grotere jeugd. Uitg. Pax, 1963, 105 pp.,
f 5,90.
Een bundel opstellen welke grotendeels
gepubliceerd werden in 'Huwelijk en
Huisgezin'. In eenvoudige bewoordingen
tracht de auter begrip te wekken voor
de bijzondere opgaven en moeilijkheden
waarvoor jeugdigen geplaatst worden in
de ontplooiing van hun geloofsleven.
Duidelijk laat hij zien, hoe hierbij rekening moet worden gehouden met de eisen
welke de ontwikkelingsfase van puberteit en adolescentie stelt voor de verwerkelijking van de gehele mens. De formuleringen blijven dikwijls vaag en meer
vragend dan bevestigend, maar het is ook
wel uiterst moeilijk om in deze tijd van
veelvuldige veranderingen tot stellige
uitspraken te komen.
J. Kijm
BRILLENBURG WURTH, Prof. Dr. G.,
Eerherstel van de deugd..-- J. H. Kok,
Kampen, 159 pp., f 6,50.
Ofschoon deze verhandeling over de
deugd als onderdeel van een ethiek op
gereformeerd protestantse grondslag, bij
toeval wat laat in mijn bezit kwam, wil
ik haar toch onder de aandacht brengen,
niet zozeer wegens de historische, bijbelse en psychologische elementen. welke
daarin verwerkt zijn, en nu grotendeels
achterhaald, doch als een uitnodiging tot
protestantse en katholieke vakmensen dit
onderwerp nogmaals zuiver bijbels te bestuderen of in een synthese te behandelen, daar de werken daarover nu talrijk
zijn. Het zou een vruchtbaar oecumenisch
werk zijn.
Olaf Hendriks
MAIO, Romeo de, Le livre des Evangiles
dans les conciles oecuméniques. Biblioteca Apostolica Vaticana, 1963, 46
pp., 10 klpl. -E- 10 pp. tekst.
Toen in 1962 de zieke Joannes XXIII in
de' conciliezaal de pauselijke troon zag
staan liet hij die terzijde schuiven en fel
vereenvoudigen. De ereplaats zou gegeven worden aan Christus, aan het Evangelieboek. Zo werd de intronisatierite terug opgenomen in de conciliecelebratie.
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In een plaquette werden samen met een
studie over de zin en het gebruik van
deze rite in de oecumenische concilies een
serie van 10 platen afgedrukt uit het beroemde Evangeliarium 'Urbinate latino
10'. Elk van deze reproductief werd van
een commentaar voorzien. Meest gewaardeerd wordt de wetenschappelijke bijdrage van de huidige prefect der Vaticaanse
Bibliotheek, de oriëntalist A. Raes S.J.
Zijn medewerking geldt vooral de studie
van voormelde rite in de concilies die
werden gehouden in het Oosten. Een zinvol aandenken aan Vaticanum II en de
geest die paus Joannes daaraan heeft weS. De Smet
ten te geven.
BLOMME, R., De zondige mens. (Kernen en Facetten, 6). — Lannoo, Tielt,
1964, 160 pp., ing. F. 65.
Vanuit de verworvenheden van de huidige theologie, fenomenologie en psychologie, biedt S. ons een bezinning aan
over de christelijke ervaring van de zonde. Na in een inleiding de oorzaken van
de verzwakking van het zondebesef te
hebben beschreven, maar na ook te hebben aangetoond hoe het gezuiverd herleeft, benadert de auteur de zondige mens
in zijn zondedaad, in zijn zondestaat en
te midden van de zondige wereld. Dit
essay is zeker in staat om de moderne
lezer aan te spreken. Het is waarschijnlijk de neerslag van een cursus (p. 83) ,
hetgeen verklaart waarom het niet altijd
vlot leest. Was het wel nodig zo vele en
lange Franse citaten aan te wenden, en
zelfs Augustinus en Guardini in het Frans
te citeren? Zou het ook niet beter zijn
de Latijnse teksten uit S. Thomas en uit
de H. Schrift tenminste in nota te verL. Braekmans
talen?
DELMOTTE, J., Dit is mijn lichaam
(„Ik met u", 3) . — Lannoo, Tielt, 1964,
208 pp., F. 85.
In de reeks „Ik met u', monografieën
over de sacramenten, behandelt dit nummer de Eucharistie. De auteur, professor
aan het grootseminarie en aan het hoger
diocesaan godsdienstinstituut te Gent,
heeft blijkbaar vooral het publiek van
het laatstgenoemd instituut op het oog,
m.a.w. leraren en catechisten. Dezen,
maar ook andere lezers, zullen dit boek
met vrucht kunnen gebruiken: de bijbelse
grondslag wordt geboden volgens de huidige stand van het schriftonderzoek, vanaf het begin wordt de kerkelijke dimensie
onderstreept, en naast het meer speculatief gedeelte wordt ook aan de liturgische

295

en verdere belevingsaspecten de nodige
aandacht besteed. Sommige uiteenzettingen (o.m. het maaltijdkarakter van de
Eucharistie) zijn misschien voor verdere
discussie vatbaar. Een dergelijk pastoraal
geïnspireerd werk, dat stilistisch echter
iets beter verzorgd had kunnen zijn.
C. Traets
ONIMUS, Jean, Un livre pour mes fines.
,-- Desclée de Brouwer, Brugge, 1964,
200 pp., ing. F. 78.
Het succes van Lettres a mes Eils (drie
uitgaven op één jaar) moest als vanzelf
Onimus op de idee brengen een analoog
boek voor zijn dochters te schrijven. Hij
begreep echter dat dit niet onder briefvorm kon gebeuren: er is iets irriterends
aan de man die uitdrukkelijk aan vrouwen gaat zeggen hoe ze vrouw moeten
zijn. Daarom verkoos hij de gestalte van
de vrouw op te roepen aan de hand van
enkele grote figuren uit de letterkunde.
Naast Homeros' vrouwenfiguren en de
middeleeuwse Isolde beperkt hij zich wijselijk tot het domein van zijn eigen specialiteit: de franse letterkunde, speciaal
de eigentijdse. En zo dekt de Comtessede-Ségur-achtige titel van dit boekje een
der merkwaardigste benaderingen van de
figuur der 'eeuwige vrouw' in de literatuur, die in deze tijd verschenen. Het moraliseert niet, maar de ervaring die het
weergeeft is een soort impliciete weerlegging-door-het-leven van Simone de
Beauvoir's Deuxième sexe. De twee meer
bespiegelende slothoofdstukken, waarin
respectievelijk aanklacht en verdediging
van de moeder en toekomstperspectief op
de huwelijksliefde geschetst worden, al
klinken ze wellicht hier of daar een tikje
eenzijdig, getuigen tegelijk van realisme
en van diep vertrouwend optimisme tegenover de metamorfose van gezin en
liefde in deze tijd. Dit is een groot boek.
L. Monden
BRUYLANTS, Placide, o.s.b., Volledig
Parochiemissaal voor alle dagen van het
jaar met bijbelse commentaar alle Zangen Leesstukken, Aanvaard door de ICLZ.
Met begeleidend schrijven van Z.E. Kardinaal Suenens. — Uitgaven van Keizersberg, Leuven; N.V. Splichal, Turnhout,
1964, XVII en 2081 pp.
In het kader van de liturgische vernieuwing heeft men dit missaal terecht ge-.
noemd 'Volledig Parochiemissaal'. Volledig is het omdat alle missen van het
romeins missaal (ook de recente votiefmissen van 1960) en het eigene van onze
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bisdommen erin verwerkt zijn. Alle gegeven inzichten en richtlijnen tot en met
het jongste 'Motu proprio' toe, hebben
er een plaats gevonden. In de Lezingen
zal men zoals in De Dienst van het
Woord' de officiële tekst van de Willebrordstichting herkennen. Voor het gewone der mis, voor het toedienen der
sacramenten werden de teksten opgenomen die de interdiocesane commissie voor
liturgische zielzorg heeft uitgegeven. In
dit opzicht zal het parochiemissaal zeker
welkom zijn. Van pastorele bekommernis
getuigt de opmaak van het gebedenboek
als geheel. Waardevol zijn de algemene
en bijzondere inleidingen van schriftuurlijke en liturgische inslag. Zij maken niet
alleen de evangelie- en de soms lastige
epistelteksten verstaanbaar voor elke gelovige, maar ook de gezongen gedeelten.
Hun benamingen: intredelied, offerzang,
communiezang onthullen meteen hun
plaats in de viering. Een samenvatting
van wat de christelijke eredienst voor de
christenen van de twintigste eeuw kan
betekenen werd klaar uitgedrukt in de
XVII inleidende bladzijden. Diegenen
die op de hoogte zijn van de stand der
liturgische wetenschap en van de specialisatie van Dom Bruylants op het gebied
van de romeinse oraties, zullen ongetwijfeld de vertaling weten te waarderen van
de gebeden. Ook hun benamingen zijn
relevant: openingsgebed, gebed over de
offergaven, slotgebed. De typografische
schikking van deze gebeden is o.i. uniek.
Met één oogopslag wordt daarbij de
theologie van het gebed in beeld gebracht: de aanroeping tot God, de eigenlijke smeking en tenslotte de bemiddelende taak die verricht wordt 'door Christus'. Voor het Tijdeigene zullen de gelovigen en ook de zielzorgers erkentelijk
zijn voor de vele toelichtingen bij de
voornaamste perioden van het kerkelijk
jaar, voor de bijzondere feestdagen als
Lichtmis, Witte Donderdag en Allerzielen. Behalve het verloop der heilige handelingen zullen zij er telkens een uitleg
vinden die de geest stoffeert en het hart
bevredigt. Origineel lijken ons ook de
bladzijden waar in het Eigen der Heiligen veel hagiografisch materiaal van het
bizarre wordt ontdaan en gesteld in het
zuiver perspectief van de vroomheidsdntwikkeling van het volk der heiligen
in onze gewesten (pp. 1923-1932). De
gelovigen die volgens het verlangen van
de Kerk, actief aan de celebraties willen
deelnemen zullen in dit boek een zorgvuldige voorbereiding vinden en een hulp

om hun actueel gebed in gemeenschapsverband mogelijk te maken. De publikatie van Dom Bruylants hoort naar het
getuigenis van kardinaal Suenens thuis
in de grote traditie der liturgische beweging die meer dan een halve eeuw geleden in de abdij van Keizersberg haar
impuls ontving van de zielzorger en de
geleerde die dom Lambert Beauduin was.
Met het 'Parochiemissaal' voor de zondagen is dit recente 'Volledig Parochiemissaal', zoals het door de firma Splichal
van Turnhout luxueus is uitgegeven met
2081 bladzijden verzorgde druk op roomkleurig Oxford-papier, een geschenk dat
zijn gewicht in goud waard is omdat er
het schoonste wordt geboden van wat
thans leeft in de Kerk.
S. De Smet
Missel de l'assemblée chrétienne présenté par 1'ABBAYE de SAINT-ANDRÉ.
.-- Biblica, Brugge-Parijs, 1964, XVI1871 pp.
Dit ontwerp van missaal is volkomen
nieuw. Het bevat de voornaamste liturgische en schriftuurlijke bevindingen die
Dom MAERTENS en zijn medewerkers
in hun merkwaardige Biblica-uitgaven
hebben gepubliceerd *). Vooraan staat
het psalterium volgens de Gelineau-ver
sie. Hiernaar wordt gerefereerd voor de
zang bij de intrede, na de lezing, onder
de voorbereiding van de offergaven en
bij de communiegang. Daardoor wordt de
structuur van de mis doorzichtiger gemaakt. Het „Gewone der Mis" biedt een
samenvatting van de jongste inzichten op
liturgisch, historisch, exegetisch en theologisch domein. Een nieuwigheid ook is
het verwerken van de gegevens uit Bilan
du Monde van abbé J. FRISQUE, als
een stimulans voor een christelijk leven
in de huidige wereld. De zielzorger zowel als de intellectueel zullen er kostbare tips vinden. Er zijn suggesties voor
schriftlezing en meditatie iedere dag,
voor het bidden van het rozenkransgebed
en zelfs voor een actueel levensprogramma op het ritme van de liturgie. Merkwaardig genoeg schaadt de encyclopedi
sche toerusting van dit gebedenboek niet
aan zijn bruikbaarheid. Een missaal dat
wij toewensen aan zoveel mogelijk van
onze lezers.
*) Th. MAERTENS, Le fichier biblique, 4e éd.,
1963, Ed. Biblica, Bruges; Th. MAERTENS &
J. FRISQUE, Commentaire doctrinal des dimanches et fêtes de l'Année liturgique (5 volumes).
En cours de publication aux Ed. Casterman,
Tournai et Paris, 1965; J. FRISQUE, Bilan du
Monde (2 volumes), 2e éd., 1963, Ed. Lasterman, Tournai et Paris.

S. De Smet
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HAMMAN, A., La Prière II: les trois
premiers siècles. Prière et liturgie des
premiers chrétiens. Desclée, Tournai,
1963, 383 pp., B.Fr. 220.
Deze studie heeft als eerste deel een verhandeling over `Het gebed in het nieuwe
Testament' (Desclée, 1959), welke niet
door Streven besproken is. Hoofddoel
van het onderhavig werk is een onbegrijpelijke leemte aan te vullen in de geschiedenis der spiritualiteit van de eerste drie
eeuwen aangaande het gebed en theologie van het gebed, en daarmee een
waardevolle bron voor theologie bij de
theologen in eer te herstellen. Schrijvers
aandacht gaat voornamelijk uit naar het
liturgische gebed in de sacramenten en
belijdenissen, en dat ook vaak in het persoonlijk gebed verweven wordt. Ofschoon
de bronnen zelf en een uitgebreide lite
ratuur intens verwerkt zijn, is deze studie
niet uitgegroeid tot een diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Dit komt voort
uit de ingewikkeldheid der stof zelf en
uit de gebruikelijke methode van de S.,
die de kunst verstaat anderen voor zijn
constructies te laten werken. Wel is deze
studie uitermate geschikt voor theologiestudenten om een inzicht te krijgen in de
vroomheids-beleving en vooral in de liturgie der eerste eeuwen. Immers, de
structuur van het werk is duidelijk en
omvat alle soorten van geestelijke geschriften in chronologische orde: de
apostolische vaders, akten en verhalen
der martelaren, apocryfen, het liturgisch
gebed (Hippolytus), en de eerste tractaten over het gebed van Tertulianus,
Cyprianus, Clemens van Alexandrië en
vooral van Origenes. Elk onderdeel
wordt doorzichtelijk ontleed. Daarbij
wordt vaak de mogelijkheid aangeduid
een of ander onderwerp persoonlijk meer
uit te diepen. De afzonderlijke studies,
vooral die van de apocryfen, het liturgisch gebed, Origenes, worden overkoepeld door 'meesterlijke' syntheses. Deze
bovenbouw is soms te zwaar in vergelijking met de onderbouw en vervalt dikwijls in herhalingen. Het is verheugend
dat Origenes in ere wordt hersteld, doch
aan de syrische vroomheid wordt slechts
terloops aandacht gewijd, ofschoon Schr.
dit onderwerp heeft behandeld op het
patrologisch Congres te Oxford (1963).
Het gehele werk, tevens voorzien van
een uitgebreide teksten-, namen- en zakenregister (341—'380), is keurig zonder
drukfouten, uitgegeven door Desclée.
Sterk aanbevolen voor theologanten.
Olaf Hendriks
18
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Liturgisch woordenboek, onder redactie
van L. Brinkhoff O.F.M., G. Laudy Ord.
Praem., A. Verheul O.S.B. en Th. Vismans O.P., Aflevering 4: H. Hartfeest —
Kerkelijk Jaar. Romen en Zn., Roermond, 1962, 17 x 25, kol. 961 — 1310,
f 9,75.
Met deze aflevering is er weer een voornaam stuk aan het Liturgisch Woordenboek toegevoegd. Wat we van vorige afleveringen hebben gezegd, kan hier wor
den herhaald: veel wetenswaardigs wordt
door competente auteurs op kort bestek
bijeengebracht. Een opsomming der voornaamste trefwoorden laat dit zien: Hel,
Hemel, Hemelvaart, Hippolytus (wat
kort uitgevallen), Instellingswoorden, Italië, Jerusalem, Jezuïeten, Jezus Christus,
Jonge Gelasiana, Joodse liturgie, Karmelieten, Karthuizers, Kerkbouw, Kerkelijk
Jaar. Naast deze langere artikelen vermelden we ook het belang der kleine
bijdragen, waarin over allerlei personen
en zaken het voornaamste te vinden is.
Verschillende bladzijden met foto's dienen als toelichting. Wat we in de derde
aflevering zeiden, is ook hier weer het
geval: de afstand foto-corresponderende
tekst is soms zeer groot: zo staat de fotobladzijde over kazuifel tussen kol. 10245, terwijl de tekst pas in kol. 1247 te
vinden is. Hier en daar zijn de opschriften
boven de kolom verkeerd: k. 975 (hel
i.p.v. heiligverklaring), k. 977 (hemel
i.p.v. hel) , k. 1061 (opschrift moet zijn:
Innocentius III). Het is wel te hopen dat
de volgende delen van dit Woordenboek
niet al te lang meer op zich zullen laten
wachten.
J. Mulders

THEOLOGIE
ALTING VON GEUSAU, L. G. M.,
Die Lehre von der Kindertaufe bei Galvin. Gesehen im Rahmen seiner Sakraments- und Tauftheologie. Synthese oder
Ordnungsfehler? Nelissen, Bilthoven
en M. Grunewaldverlag, Mainz, 1963,
335 pp., f 15,90; geb. f 18,50.
Op objectieve wijze wordt de ontwikkeling van Calvijns leer over de Kinderdoop in confrontatie met zijn lutherse en
zwitserse tegenstanders beschreven. Vanwege de genetische methode behoudt het
werk een eigen plaats naast het nog
steeds leidende werk van prof. Dankbaar,
waaruit rijkelijk is geput. De studie heeft
voor Nederland een bizondere betekenis,
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daar hier altijd meer over de Doop gestreden is dan over de Avondmaalsleer.
Bij het sterk onderverdeelde werk, waar
wel alle controverse themata ter sprake
komen (verhouding van geloof en sacrament, rechtvaardiging en heiliging, Verbond en Kerk, Verbond en Wedergeboorte etc.) , is het niet gemakkelijk, de
grondlijn van Calvijns visie vast te houden. Toch maakt de schrijver overtuigend
duidelijk, dat het Sacrament een poetische functie bij Calvijn uitoefent en derhalve de Kinderdoop moeilijk bij hem in
te bouwen is, zoals blijkt bij zijn volgelingen. De jongste bijbeltheologische discussies over de Kinderdoop, vooral in
Duitsland, konden in het onderhavige
werk r dat in 1955 werd afgesloten r
niet meer verwerkt worden.
W. Boelens
PLOTZKE, U., A ller Glaube ist Wagnis, j. Knecht, Frankfurt/M., 1963,
224 pp., geb. DM. 11.80.
Bezinning over het geloof blijft een thema dat alle mensen aangrijpt. Een reeks
zondagspreken, gehouden in de dom van
Keulen in 1961/62, worden hier in een
meer gedrongen en synthetische vorm gepresenteerd. Niet zozeer de geloofsleer
als wel de gelovige houding van de mens
tegenover deze leer komen op het voorplan. Onder het motto van Newmans
`alle geloof is een waagstuk', beschouwt
de schrijver het geloof achtereenvolgens
als allesinzettende beslissing, als groei,
als confrontatie met de wereld, en als
gerichtheid op de eindvoltooiing, terwijl
elk van deze dimensies naar verscheidene
aspecten wordt belicht. Te waarderen
zijn de mensenkennis en de diepe geestelijke ervaring van de schrijver.
C. Traets
GALOT, Jean, S.J., Eucharistie vivante
( Museum Lessianum, section ascétique
et mystique). r Desclée de Brouwer,
Brugge, 1963, 312 pp., F. 150.
Schrijver beschouwt het mysterie der
Eucharistie achtereenvolgens als tegenwoordigheid van de Heer, als offer en
als communie, om te eindigen met een
merkwaardig hoofdstuk, `le culte de la
présence'. Het mogelijk gevaar van een
isolatie der voornoemde aspecten werd
overstegen door het benadrukken van
hun vitaal onderling verband. Dit vlot
geschreven werk richt zich, in zijn klassieke degelijkheid en zijn schriftuurlijke
vertrouwdheid, tot een ruim en ernstig
C. Traets
publiek.

KUESTER, 0., Glauben mussen? Theor E. Klett Verlag, Stuttgart, 1963, 186 pp., DM. 17.80.
De meeste theologische essays van deze
protestantse auteur kwamen tot stand
tussen 1938 en 1960, naar aanleiding der
studiebijeenkomsten van een groep gelovig-protestantse, hoewel niet confessionele, onderzoekers. De uiteenlopende geschriften hebben dit gemeen: ze kringen
rond de eis van het geloven-moeten als
menselijke optie ten overstaan van Gods
genade-aanbod. Om reden van de typisch
hervormde geloofsproblematiek die uit
deze bladzijden spreekt, alsmede wegens
het feit dat het probleem van de verhouding tussen geloof en mythe en van de
demythologisering vrij regelmatig ter
sprake komt, richt dit werk zich tot ervaren en kritische lezers.
St. Raes
logische essays.

TILLARD O.P., J. M., L'Eucharistie,
Páque de l'Eglise (Coll. Unam Sanctam,
44) . Ed. du Cerf, Paris, 1964, 272 pp.,

NP. 13.50.

Deze studie zet het verband uiteen tussen Eucharistie en Kerk, volgens het
kerkvormend dynamisme van dit sacrament. Schrijver toont aan hoe ons heil,
in zijn twee opeenvolgende etappes als
Paasdoortocht van de mensheid uit de
zonde naar het leven, verwerkelijkt in de
gestorven en verrezen Christus, wordt
voortgezet door diens eucharistisch Lichaam waardoor de Kerk wordt gevormd. Dit gebeurt voornamelijk door
een onderzoek van de Schrift, van de
patristiek, de liturgie en van Thomas' ge-

schriften, zonder dat meer speculatieve
conclusies ontbreken. Mocht deze studie
een minder theologisch geschoold lezer
moeilijk vallen, dan wordt hij toch geholpen door een uitvoerige verklaring
van technische en theologische termen
op het einde van het werk.
C. Traets
DESQUEYRAT, A., Le civilisé peut-il
croire? r Desclée de Brouwer, Brugge,
1963, 266 pp., BF. 120.
In dit werk komt een socioloog aan het
woord: in een tamelijk schematisch betoog
onderzoekt hij in hoever de westerse beschaving sociologisch en psychologisch
ruimte schept voor het christelijk geloven.
Na in een eerste, het meest uitvoerige
deel de opeenvolgende stadia te hebben
geschetst in de sociale evolutie van de
middeleeuwer over de bourgeois naar de
hedendaagse organisatorische mens en
hun religieuze instelling, typeert schrij-
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ver in een tweede deel kort de oriëntatie
van de groeiende beschaving als groei in
reflexie, in socialisatie en in persoonlijke
stellingname, om te besluiten dat het de
hedendaagse mens sociologisch mogelijk
is om te geloven, en dat dit geloof hem
in zijn authenticiteit steeds meer eisen
C. Traets
stelt.
NEWMAN, John Henry, Apologia pro
vita sua, introd. by Basil Willey. (The

World's Classics), Oxford University
Press (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam) ,
London, 1964, 405 pp., f 7.60.
Dit is een keurig verzorgde, handzame
uitgave van Newmans beroemde geschrift. Aan de inhoud hebben wij in dit
tijdschrift meerdere malen aandacht beR.S.
steed.
PEDAGOGIE

ELIAS, Ton, Van Mammoet tot Wet. r
Pax, 's-Gravenhage, 1963, 276 pp., f 8,90.
Een boek over zware stof (n.l. de geschiedenis en de betekenis van de wet
tot regeling van al het onderwijs tussen
de lagere school en de universiteit of
hogeschool), dat men met genoegen leest
van het begin tot het eind en waardoor
men beter gaat zien, hoe ook deze wet
door de politiek, d.w.z. door het praktisch realiseerbare, getekend is. Goedgekozen illustraties en handige schema's
verhogen nog de leesbaarheid van dit
boek. Warm aanbevolen aan voor- en
tegenstanders van wetsontwerp nr. 5350!
B. Bot
BABIN, P., De jeugd tegenover het geloof, vert. J. Code. Patmos, Antwerpen, 1964, 164 pp., F.90.
Zie onze bespreking van het originele
boek in Streven, XV, aug.-sept. 1962, p.
1079. E. H. Cocle tracht bij de vertaling
enkele verwijzingen naar de Vlaamse literatuur in te lassen. Als hij toch een
'bewerking' wilde schrijven, dan had die
adaptatie wat meer diepgaand mogen
zijn. Toch herhalen wij onze aanbeveling: geen enkel opvoeder, die met moderne adolescenten in contact komt, kan
A. Cauwelier
dit boek voorbijgaan.
RAVIER, André, Education selon
l'Evangile, Spes, Paris, 1964, 240 pp.,
ing. NF. 9.30.
Dit is een soort meditatieboek. Het bevat
geen expliciete theorie over de godsdienr
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stige opvoeding. Toch voelt men bij schr.
een rijke achtergrond aan van theoretische pedagogische kennis. Zijn voornaamste kracht ligt echter in zijn jarenlange
ervaring en in de intuïtieve scherpte
waarmee hij concrete feiten benadert.
Ouders en leraren, die zich thuis voelen
in de mentaliteit van de Franse cultuur,
zullen menig hoofdstukje van dit 'meditatieboek' graag lezen en herlezen. Want
er zitten pareltjes tussen van Franse
A. Cauwelier
woordkunst.
BABIN, P., e.a., Dieu et l'adolescent. —
Editions du Chalet, Lyon, 1963, 320 pp.,
NFr. 19.50.
Dit tweede grote werk van de godsdienstpedagoog P. Babin kwam tot stand in
samenwerking met het 'Centre de recherches de psychopédagogie religieuse' van
Lyon. Het boek bevat drie scherp onderscheiden delen, die elk met een eigen
methode zijn behandeld en dus elk met
een eigen mentaliteit moeten gelezen en
bestudeerd worden. Primo, een weergave
van de resultaten van een enquête die
werd doorgevoerd op een representatief
staal van 1.800 Franse adolescenten van
13 tot 20 jaar; secundo, een zorgvuldige
commentaar bij deze enquête-resultaten;
tertio, een verder doorgedreven studie
over het godsbeeld van de adolescent.
Dit derde deel lijkt ons de meest waardevolle bijdrage van het boek. Het is een
apart essay geworden, dat eigenlijk
slechts naar aanleiding van de enquête
werd geschreven. De gegevens van de
enquête dienden slechts als lanceerbasis:
heel de jarenlange pedagogische en katechetische ervaring van schr. en zijn ploeg
wordt in dit derde deel synthetisch verwerkt. Belangrijke hoofdstukken lijken
ons te zijn: de vergelijking tussen de kopijen uit het katholiek en uit het officieel
onderwijs; de vergelijking van de katholieke antwoorden met de resultaten van
een analoge peiling bij protestantse adolescenten; een typering van het godsbeeld
van de jongen (le Dieu-idéal) en van het
meisje (le Dieu-confident). De lacunes
en de zware fouten van ons zéér gebrekkig godsdienstonderricht worden pijnlijk
blootgelegd. Het Godsbeeld van de adolescent is dikwijls nog zeer 'heidens': de
god van de filosofen, de god van het
wazig natuurgevoel, de god die in dienst
moet staan van het 'ik', de god van de
abstracte en levensvreemde katechismustaal. Uiterst zelden treft men bij de jeugdigen een formulering aan die wijst naar
de 'bijbelse' God, de Vader die zich open-
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baart in Jezus Christus. Het boek verdient een sterke aanbeveling. Het is helder geschreven. Het staat in de kern van
de moderne theologische visie. Het is
pedagogisch up-to-date. Bovendien kan
het de opvoeders zelf oriënteren in hun
persoonlijke bezinning op het eigen GodsA. Cauwelier
beeld.
KENNETH RICHMOND, W., Culture
and General Education, ,-- Methuen 8
Co, London, 1963, 184 pp.
De auteur bestudeert de betekenis van
de ontwikkeling, welke de vrucht is van
hogere opleidingen. Bij zijn discussie
steunt hij op resultaten van een vijftal
tests, waarvan er twee, gepubliceerd in
The Times Educational Supplement, veel
belangstelling wekten. Bijzondere aandacht besteedt hij aan het onderscheid
tussen een meer geesteswetenschappelijk
gerichte ontwikkeling en een vooral fysisch-mathematische kennis. Tevens echter vestigt hij sterk de aandacht op het
gevaar dat ligt in een cultuuropvatting
die zich te exclusief richt op traditionele
waarden. Een inspirerende studie, die
vooral bij de bezinning op de universitaire opleiding een steun kan bieden.
J. Kijm
SOCIOLOGIE
BLIEWEIS, Theodor, Es gibt noch
gliickliche Ehen. 200 Eheleute haben das
Wort. — Herder, Wien, 1964, 288 pp.,
geb. DM. 15.80.
Naast de vele enquêtes over huwelijksproblemen eens navraag houden bij mensen die hun huwelijksleven als geslaagd
beschouwen, is niet alleen een origineel,
maar een zeer waardevol idee. De al te
suggestieve wijze waarop de vragen hier
geformuleerd werden, en het totaal gebrek aan selectie van de ondervraagde
personen (de vragenlijst werd eenvoudig
in de pers verspreid) laten weliswaar niet
toe enige wetenschappelijke conclusie uit
de antwoorden te trekken, en de besluiten van het slothoofdstuk zijn dan ook
het zwakste deel uit dit boek. Maar tussen de gebrachte getuigenissen zijn er
enkele merkwaardige, die op zich alleen
reeds de publikatie van het boek rechtvaardigen; en uit het geheel blijkt wel
hoe veelzinnig woorden als 'liefde' en
'geluk' zijn, en hoe moeilijk maar noodzakelijk wetenschappelijk verantwoord
onderzoek in deze richting zou zijn.
L. Monden

Sociologische Monografieen
LEENT, Dr. J. A. A. Van, Sociologie,
Psychologie en Sociale Psychologie. -Uitgeverij W. de Haan/van Loghum Slaterus (Zeist/Arnhem), 1964, 213 pp.,
f 9,50.
De vraag naar de verhouding en de taakafperking tussen voornoemde wetenschappen, is een vraag die al vele pennen
aan het schrijven heeft gezet. De voedstervaderen van zowel de psychologie
als de sociologie hebben er reeds hun
hoofden over gepijnigd, en nog zijn de
beide wetenschappelijke familie-genoten
niet tot duidelijke klaarheid gekomen. Het
werkterrein van sociologen en psychologen blijft moeilijk afperkbaar en in het
brede jachtgebied van mens en maatschappij heeft menige potentiële jachttrofee aanleiding gegeven tot heftige discussies omtrent de aanspraken van de wetenschappelijke vizier-kijkers. De wetenschap van de sociale psychologie heeft
zich nu als verzoenende brugfiguur geplaatst tussen de beide broeders en sedertdien is de dialoog ietwat gemakkelijker geworden. De problemen zijn evenwel bij lange nog niet opgelost, getuige
de studie van de Wageningse hoogleraar
Prof. Dr. J. A. A. Van Leent. Wat Prof.
Van Leent onderneemt in deze studie is
een aftasten van de wederzijdse standpunten van sociologen en psychologen
vanuit zijn positie als sociaal-psycholoog.
Gezien het verzoenende klimaat waarin
hij als vertegenwoordiger van de middenwetenschap der sociale psychologie is geplaatst, staat deze terreinverkenning er
borg voor dat geen der twee standpunten
overbeklemtoond wordt. Omwille van de
streng theoretische behandeling van het
onderwerp, lijkt ons deze studie vooral
waardevolle vruchten af te werpen voor
de studenten in de drie wetenschapstakken, waarmee niet gezegd wil zijn dat de
wetenschappelijke geïnteresseerde lezer
geen poging mag ondernemen.
J. v. Lierde
Verenigingsleven in Nederland, onder
redactie van Dr. H. M. JOLLES. Uitgeverij: W. de Haan/van Loghum Slaterus Arnhem, 1964, 178 pp., f 9,50.
In de serie Sociologische Monografieën
(redactie Prof. Dr. I. Cadourek e.a.) verschenen, wordt in bovenstaand werk een
gezamelijke poging ondernomen door een
groep jongere Nederlandse sociologen om
het verenigingsverschijnsel vanuit de
vakliteratuur en met behulp van concrete
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onderzoekingen nader te doorlichten.
Het verenigingsleven is in ons land van
zulk een omvang en verscheidenheid dat
we hier mogen spreken van een sociaal
gebeuren bij uitnemendheid. Niettemin
wordt in de bestaande sociologische literatuur aan dit onderwerp nog maar
weinig aandacht geschonken. De auteurs
beschouwen dit als een gemis in de
sociologische kennis waaraan hoog nodig
moet worden tegemoetgekomen; vandaar
hun eigen initiatief terzake.
Het resultaat van hun arbeid is neergelegd in een uitvoerige theoretische verhandeling (van de hand van redactie-leider Dr. H. M. Jolles) een een viertal
lokale studies met betrekking tot het verenigingsverschijnsel in het Nederlandse
plattelandsmilieu (resp, door drs. W.
Burger, drs. A. Houttuyn Pieper, drs. J.
J. C. van de Lest en Dr. H. M. Jolles/
drs. Th. J. Rinsma) . De theoretische concepten uit het beginartikel worden in de
vier enquete-studies aan de werkelijkheid
getoetst en in het besluit nader gecorrigeerd. De algemene bevinding van de
onderzoekers is wel dat we met deze
eerste verkenning van de vereniging als
sociologisch fenomeen nog maar aan het
begin staan van een sociologie van de
vereniging. Veel practisch gericht studiewerk en contactname ter plaatse zal in de
toekomst nodig blijven om tot een werkelijk uitgebouwde theorie op dit gebied te
kunnen komen. De eerste stap is in ieder
geval gezet. Dat practijk en theorie in
deze verkenning zo doelbewust zijn gecombineerd lijkt ons een deugdelijk vertrekpunt.
J. v. Lierde
MICHEL Prof. Dr. Ernst,

De maatschappij als bedreiging van de persoon;
twee eeuwen sociologische evolutie. —
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1963, 172
pp., f 10,90.
Men vindt in dit werk een aantal opstel-

len, waarin de schrijver de ontwrichtende
invloeden die van de moderne maatschappij op de mens als persoon uitgaan, blootlegt. Een eerste deel is gewijd aan de
vraag hoe de mens in de wereld en in
het samenzijn met de medemens zijn persoon-zijn realiseert. Daarbij legt de auteur er de nadruk op dat de mens zijn
vrijheid slechts vindt in de binding met
God en de ander. In het tweede deel worden een aantal krisisverschijnselen, die
voortkomen uit onze maatschappijstructuur, aan een onderzoek onderworpen.
Zo is er sprake van de „technische maatschappij en de crisis van het personale
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leven", van de „structuurveranderingen
van het gezin", „het hedendaagse vaderprobleem", van „de ouderdom en zijn
plaats in de biografie" en van „de dubieuze positie der bejaarden".
De auteur geeft herhaaldelijk b lijk scherp
de sociale dimensie en de historiciteit van
's mensen bestaan aan te voelen. De
totale visie die uit zijn gedachtengang
spreekt, is te zeer beheerst door een nogal scherpe tegenstelling tussen ideaal en
werkelijkheid. Daardoor verstaat de
schrijver de maatschappelijke ontwikkeling te weinig van binnenuit, als een zoeken van de mens naar het betere. Zo
komt hij tot een wat eenzijdige pessimistische beoordeling van een aantal verschijnselen die aan de moderne ontwikkeH. Hoefnagels
ling inherent zijn.
GESCHIEDENIS
Geschiedenis van de Kerk, o.r.v. L. J.
ROGIER e.a. Deel II: Van de vervolging
van Diodetianus tot de dood van Gregorius de Grote, door H. I. MARROU. —

Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 360
pp., 17 afb., 13 krtn., geb. f 19,90; 280 F.
.Bij het bespreken van het eerste deel van
deze Kerkgeschiedenis (meinummer 1964,
p. 810) hebben wij haar algemene kenmerken voldoende aangestipt. De beroemde Franse Augustinus-kenner Marrou
heeft in dit deel de hele kerkgeschiedenis
van de vierde tot de zesde eeuw behandeld. Opvallend is allereerst dat hij voor
de vierde eeuw de hele Kerk beschrijft,
maar voor de vijfde en zesde eeuw eerst
het Oosten en daarna, afzonderlijk, het
Latijnse Westen behandelt, o.l. volledig
terecht. Gaandeweg immers zijn Oosten
en Westen van elkaar vervreemd en hun
eigen weg opgegaan, zodat men voor de
eigenlijke scheiding geen vaste datum
kan opgeven. De auteur wijst erop dat
bij het begin van de vierde eeuw de Kerk
reeds haar organisatie had uitgewerkt,
behalve het monachisme. Herhaaldelijk
stipt hij de rol van de leken aan, en vooral dan van de vrouwen voor de verspreiding van het christendom. De grote crisis van de vierde eeuw, het arianisme,
beschrijft hij in zijn grote trekken, terwijl
hij de kerkvaders niet afzonderlijk maar
volgens hun algemene kenmerken voorleidt. In de geschiedenis van het Oosten
in de vijfde en zesde eeuw treffen de
eindeloze christologische twisten, met als
gevolg het bestaan tot op onze dagen
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van de nestoriaanse en monofysitische
kerken. Marrou legt sterk de nadruk op
de verschillende ontwikkeling van Oost
en West. Zo stipt hij in het deel over
het Latijnse Westen aan dat de Latijnse
liturgie door gematigdheid, waardigheid,
zin voor het sacrale en ingehouden reserve uitmunt. Tal van interessante bijzonderheden staan in dit lezenswaardige
boek: b.v. dat Frankische synoden in de
6e eeuw analfabeten weigerden voor het
priesterschap en reeds gewijde priesters
die niet wilden leren lezen, verwijderden!
De dialoog tussen Oosten en Westen, zo
belangrijk voor een weidse ontplooiing
van het christendom, werd in de zesde
eeuw vervangen door de dialoog tussen
continentalen en Kelten, en vooral tussen
Germanen en Romanen. Maar pas het
volgende deel zal hierover uitvoerig handelen. Een lange tijdtafel, een verzorgde
rijke bibliografie, een uitvoerige index en
een verklaring van de afbeeldingen verhogen aanmerkelijk de waarde van dit
kostbare boek. Onder de zeldzame fouten
stippen wij alleen aan dat op p. 321
Stradee staat voor Stracke. Marrou
schrijft in een bevattelijke taal ook voor
een leek, en de vertaling is verzorgd.
M. Dierickx
DELFGAAUW, Dr. B., Geschiedenis en
vooruitgang, Dl. III: De eeuwigheid van
de mens. --- Het Wereldvenster, Baarn,
240 pp., geb., f 14,90.
Dit derde deel van Delfgaauws trilogie
bevat twee uitvoerige hoofdstukken: Metafysica der geschiedenis en Theologie
der geschiedenis, waarbij zowel de term
metafysica als theologie in een door de
auteur zelf gekozen betekenis worden gebruikt. Eigenlijk is dit ook het geval niet
de term geschiedenis, omdat dit werk
veeleer een filosofie van de mens is, die
nauwelijks één aspect onbesproken laat
dan een filosofie van de geschiedenis als
gebeuren of als wetenschap. In dit laatste
deel worden bv. behandeld: evolutie, onsterfelijkheid, secularisatie, godsbewijzen,
ontmythologisering, zondeval. De veelheid van onderwerpen maakt het voor
de lezer natuurlijk wel interessant, maar
laat uiteraard geen voldoende uitdiepen
toe, zodat men nogal eens teleurgesteld
aan een volgende paragraaf of aantekening moet beginnen. Vooral zouden we
gaarne uitgediept zien het voor de auteur
fundamentele onderscheid tussen ontologie en metafysica, dat wel wordt geponeerd, maar nergens aangetoond en feitelijk een scheiding blijkt te zijn. Hiermee

gaat gepaard een scheiding tussen ethica
en godsdienst, waarmee S. het gesprek
met de humanisten wil vergemakkelijken,
maar de vraag is, of deze scheiding met
de werkelijkheid overeenkomt. Deze zelfde vraag doet zich herhaaldelijk voor bij
punten als waarheidsgehalte metafysica,
godsbewijzen, onsterfelijkheid, inspiratie
van de Schrift, parousie. Natuurlijk zijn
we de Groningse hoogleraar dankbaar
voor het opwerpen van vele vragen, die
een overgangstijd als de onze oproept,
maar op onze beurt zouden we nu de
vraag willen stellen, of de fenomenen
wel de antwoorden laten vernemen, die
hier worden gegeven of gesuggereerd.
Het is jammer, dat uitvoerige citaten
alleen in de oorspronkelijke taal worden
gegeven en de bibliografie niet wat uitgebreider is, zoals we dat in andere werken van de auteur zo goed gewend waren.
J. H. Nota
GEURTS O.F.M., Dr. P. A. M., Het
eerste grote conflict over de eigen rechtspraak der Leidse Universiteit. — Het
Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen 1964,
VII---110 pp.
Pater Geurts is specialist in de vaderlandse geschiedenis van de tweede helft
der 16e eeuw. Met deze nieuwe studie
heeft hij een stukje rechtsgeschiedenis geschreven, waarin de formele zijde centraal staat. Doordat veel bij de lezer bekend wordt verondersteld, is het nogal
uitgesponnen verhaal hoofdzakelijk voor
vaklieden van belang. Ook menigeen van
hen zal behoefte gevoelen aan plaatsing
in een wat meer algemeen kader, zoals
b.v. de tolerantie-theorieën en -praktijk,
die de achtergrond vormen van het behandelde conflict. De studie getuigt van
wetenschappelijke speurzin en nauwkeurigheid, waarmee de vele drukfouten
jammerlijk contrasteren.
J. A. Bornewasser
ELIAS, H. J., Geschiedenis van de
Vlaamse gedachte. Deel 2: Van de taalen letterkundige hernieuwing naar een
politieke beweging, 18301859, r-- De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen,
1963, VIII-433 pp., de 4 delen: F. 1750.
Het tweede deel van Elias' meesterwerk
beschrijft tot in details de ontwikkeling
van de Vlaamse gedachte in Vlaanderen
in de eerste dertig jaar na de Belgische
revolutie van 1830. De anti-Hollandse
revolutie vestigde de suprematie van het
Frans in België, in het bestuur, het gerecht, het leger en het onderwijs; Wal-
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lonië was angstvallig eentalig, Vlaanderen tweetalig. Het precaire van België's
onafhankelijkheid tegenover de Franse
druk verenigde alle Belgen in een
groeiende loyaliteit, en ook in het verweer tegen Frankrijk; zij namen de scheiding met het Noorden aan als een definitief feit en zowel de Franssprekenden als
de Vlamingen zochten toenadering tot
Duitsland. In deze gehandicapte stelling
begint de Vlaamse Beweging te ijveren
voor de meest elementaire rechten van
de Vlamingen. Aanvankelijk is het een
bijna zuiver litterair streven, maar stilaan begint men te beseffen dat men op
politiek plan moet ageren. Bij de aanvang
zijn de voornaamste Vlaamsgezinden liberaal, maar nagenoeg allen ijveren voor
een overbruggen van de partijpolitieke
tegenstellingen om alleen het Vlaamse
volk te dienen, en binnen de partijen eer
als een pressuregroep op te treden; wanneer echter de uniepolitiek ten einde
loopt, en Katholieken tegenover Liberalen staan, evolueren de Vlaamsgezinden
naar de katholieke partij. Kort vóór 1860
was een samengaan van de Vlaamse arbeidersbeweging met de Vlaamse Beweging een pertinente mogelijkheid; in het
derde deel zal de auteur beschrijven
waarom dit niet is gebeurd. De eerste
dertig jaar hebben de Vlamingen wel een
vlammend protest tegen de verfransingspolitiek van de Belgische staat laten horen, en hebben de negen leden van de
Grievencommissie die door minister De
Decker was ingesteld, in 1856 een lijst
van de Vlaamse eisen kunnen opstellen
— eigenlijk zeer gematigd maar zij
hebben in niets de verfransing tegen kunnen werken. Toch groeit de Vlaamse Beweging zichtbaar en wint aan omvang,
maar, alles samengenomen, is het nog een
schuchter begin, en de overwinning lijkt
haar in deze jaren nog niet toegezegd.
De auteur schrijft vlot, steunt op een
enorme wetenschappelijke voorstudie en
zoekt behoedzaam naar een juiste formulering van zijn bevindingen. Alleen reeds
deze zakelijke toon doet weldoend aan.
M. Dierickx
Propylaea Weltgeschichte, Eine Universalgeschichte, herausg. v. Golo MANN
and August NITSCHKE. Sechster Band:
Weltkulturen. Renaissance in Europa,
Verlag Ullstein, Frankfurt a.M.—Berlin,
1964, 711 pp., 108 ill., 15 kleurplaten,
6 facsimiles, 9 gekleurde landkaarten, 14
tekeningen, geb. DM. 68.
Deze band vervalt in twee delen, door
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de titel trouwens aangeduid: het voorcolumbische Amerika, en Indië en China
van de vroege middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw; anderzijds de 15e
eeuw in Europa. Ze hebben toch een gemeenschappelijk kenmerk: in de hier beschreven landen voelt de mens zich in
die tijden een onderdeel van een groot
geheel, waarin de dienst van God een
voorname rol speelt. Amerika heeft hoogstaande culturen gekend, vooraleer de
Europese veroveraars de rijken van de
Azteken, Maya's en Inca's verwoestten:
opmerkelijk is dat zij het wiel, de wagen,
de ploeg, ijzer of glas niet hebben gekend; maar zij schonken ons de maïs, de
aardappel, de cacao en de tabak. De
vele volkeren van Indië beleefden een
uiteenlopende geschiedenis totdat de veroverende mohammedanen enige eenheid
brachten, vooral dan in het noorden: de
veelheid aan religies, talen en kunstrichtingen bleef echter behouden. China beleeft in de vroege middeleeuwen onder
de Tang-dynastie een glansperiode; opvallend in China is, hoe opeenvolgende
overheersingen het echte China onberoerd
lieten. Over de `Jezuïetenepisode' in
China (blz. 329,-333) met de ritenstrijd
heeft de auteur Mote enkele inspirende
en o.i. juiste bladzijden: o.a. zegt hij dat
Europa hier meer baat bij had dan China. Het politieke hoofdstuk over Europa
in de 15e eeuw ontgoochelt ons enigszins, omdat de auteur achtmaal volgens
de afzonderlijke landen de hele 15e eeuw
doorloopt, zonder naar een algemeen inzicht te streven. Het lange hoofdstuk
over de renaissance behandelt alle aspecten van deze cultuurperiode en overschrijdt de 15e eeuw en dus ook de Alpen. Het laatste hoofdstuk over de overzeese ontdekkingen en veroveringen
brengt o.a. nieuws, door de hele voorgeschiedenis met de geografische kennis
van toen nauwkeurig te onderzoeken; het
gaat bijna uitsluitend over de Spaanse en
Portugese ontdekkingen. Zoals de vorige
delen munt ook dit deel uit door zijn
sterke klemtoon op de cultuur, en door
zijn uiterst verzorgde en luxueuze illustratie.
M. Dierickx
GILL S.J., Joseph, Le Concile de Florence, Traduit de l'anglais par M. Jossua
(Bibliothèque de Theologie, Serie IV;
Histoire de Theologie, Vol. 6) . Tournai, Desclée, 1964, 388 pp., B.Fr. 320.
Vaktijdschriften hebben dit werk reeds
van alle kanten „beproefd". Voor ons is
het een vreugde deze gedegen studie aan
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historisch georiënteerden en belangstellenden voor de oecumene te kunnen aanbevelen. De ineengedrongen, in kleine
letter gezette tekst bevat enorm veel materiaal: het bijna „dagelijks" verloop van
het concilie en het gehele ingewikkelde
historisch milieu, vooral wat betreft de
betrekkingen tussen Oost en West gedurende het pontificaat van Paus Martinus V en Eugenius IV. Dank zij zijn
samenwerking met de onvergetelijke Pater G. Hofmann aan de kritische uitgave
der Acten van het concilie, kon Pater
Gill overgaan tot de levendige, soms
geestige beschrijving der feiten. Voor
deze grootste historische synthese werden hoge eisen gesteld: een zuiver waarde-oordeel over de uiteenlopende bronnen
en de verwerking van de talrijke detailstudies over het concilie. Voornamelijk
wordt de aandacht samengetrokken op
de beantwoording van twee vragen:
waarom is de hereniging niet gelukt en
is het waar dat deze door de paus of
keizer is opgedrongen? Bij ontkenning
van de laatste valt de klemtoon op het
onderzoek naar de verschillende oorzaken der mislukking; welk onderzoek ook
voor nu zeer leerrijk is. Toch behoudt
het concilie van Florence ook zijn positieve waarde voor de doctrinale eenheid
en niet het minst als bolwerk tegen het
„episcopalisme" van Bazel.
Olaf Hendriks
WEILER, A. G., Nicolaas van Cues en
de oecumenische problematiek vóór de
Reformatie. Tilliburgis, Publikaties van
de Katholieke leergangen, nr. 16. — L.
C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1964,
22 pp., f 2,25.
Kardinaal Cusanus overleed 500 jaar geleden. Naar aanleiding daarvan behandelt de nieuwe Nijmeegse hoogleraar in
deze gedocumenteerde rede het wel zeer
actuele vraagstuk van kerkelijk absolutisme en indifferentisme. Van het laatste
is de jubilaris z.i. vrij te pleiten. De uitleg van diens gedachten heeft altijd veel
historische en speculatieve problemen opgeworpen, dus uiteraard kan men in zo'n
kort bestek zijn positiekeuze niet stringent
bewijzen. Om het velerlei belang van de
aangeroerde kwesties hopen wij, dat prof.
Weiler bepaalde interpretaties van Hendrik van Gorkum (6) en Cusanus (14
v.) , alsook de daarbij gehanteerde maatstaven, nog eens in bredere samenhang
zal verantwoorden. In zijn proefschrift
heeft hij m.b.t. eerstgenoemde in dezen al
enkele aanduidingen gegeven, die om

nadere argumentatie en uitwerking vragen.
P. den Ottolander
JASPERS, Karl, Nikolaus Cusanus,
R. Piper & Co., München, 1964, 271 pp.
De bejaarde Bazelse wijsgeer heeft een
heel wat duidelijker stijl dan de andere
coryfeeën van het existentialisme. Hij is
niet alleen systematicus, maar ook historicus. Aan zijn monografieën over Schelling en Nietzsche, en aan Die grossen
Philosophen 1, voegt hij nu een apart
werk over Cusanus toe. Jaspers ziet hem
als groot metafysicus èn als overtuigd
gelovige. Die twee hoedanigheden verdragen zich volgens de auteur absoluut
niet met elkaar. Dit werk gaat ook wel
even over Cusanus' relaties met de empirische wetenschappen en de wiskunde,
maar het allermeest komt aan het woord
de tegenspraak tussen enerzijds leibhaftige', 'handgreifliche' godsopenbaring en
anderzijds `Offenheit', 'Kommunikation'
zoals Jaspers die interpreteert. Dit alles
was te verwachten, en op zijn standpunt,
als dit woord niet te `verfestigt' is (vgl.
229, 239), kan hij ook niet anders. De
bekende aantijgingen van naïviteit, fanatisme, bekrompenheid, absolutisme etc.
zijn opnieuw te horen. Het is helaas ook
usance, dat uit een dergelijke tolerante
pen persoonlijke diskwalificaties vloeien
zoals die op pag. 203 v., alle communicatie etc. ten spijt. Het wordt niet steeds

duidelijk, of beweerde consequenties door
Cusanus zelf uitdrukkelijk worden getrokken dan wel door Jaspers aan hem

worden toegeschreven. Dit is van belang,
omdat de beschrevene zeker niet alle
door de schrijver gemaakte tegenstellingen zal aanvaarden (71, 75, 256) . Wie
een van beiden wil leren kennen uit dit
belangrijke, prachtig uitgevoerde werk,
moet wel enigszins bekend zijn met de
mentaliteit vanwaaruit het geschreven is.
Drie artikelen van de hoogleraren J. Mulders en H. Robbers in dit tijdschrift
(resp. 1958---9 en tweemaal 1963-4)
kunnen daarbij goede diensten bewijzen.
P. den Ottolander
MONTANARI, M., Die geistigen Grondlagen des Risorgimento. --- Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen, 1963, 52
pp., ing. DM. 4.20.
Op de februarisessie 1963 van de Ar-

beitsgemeinschaft fur Forschung des
Landes Nordrhein-Westfalen, hield de
Italiaan Prof. Mario Montanari een voordracht over de geestelijke grondslagen
van het Risorgimento, die negentiende-
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eeuwse Italiaanse stroming die uitmondde in de eenmaking van Italië in 1870.
Zijn exposé is interessant, maar belangrijker is de discussie die op zijn lezing
volgde, en waarin verscheidene professoren de voordrachtgever talrijke, soms
delicate vragen stelden. Zo b.v. welke de
invloed was van de Duitse romantiek, of
van het anti-Franse affect, of van de vrijmetselarij in het Risorgimento. Wie zich
voor het hier behandelde onderwerp interesseert, raden wij deze brochure zeer
M. Dierickx
aan.

LITERATUUR
ACHTERBERG, Gerrit, Verzamelde gedichten, — Querido, Amsterdam, 1963,
1000 pp., f 29,50.
Begin 1962 overleed G. Achterberg, zijn
Verzamelde gedichten zagen eind 1963
het licht. Al bij zijn leven werd over
Achterberg ongewoon veel geschreven,
zijn dood opende de sluizen voor een
nieuwe stroom publikaties. Aan de bekende werden officieel nog onbekende
biografica toegevoegd, naar men moet
aannemen niet altijd alleen uit pure belangstelling voor Achterbergs dichterlijke
werk. Wie zich voor de kwestie interesseert, zij 't beste verwezen naar het artikel van prof. Nagel in het Achterbergnummer van Maatstaf (jan./febr. 19641.
Belangwekkender zijn in dit verband de
bezwaren die men heeft ingebracht tegen
de wijze van uitgeven der Verzamelde
gedichten (zie vooral Merlyn, jan. 1964):
de anonimiteit van de tekstbezorgers, het
ontbreken van een verantwoording der
gevolgde methode en de afwezigheid van
een variantenapparaat. Al biedt deze uitgave dus geen verantwoord uitgangspunt
voor een wetenschappelijke beschrijving
van de ontwikkeling in Achterbergs dichterschap, de poëziegrage lezer mag zich
niettemin gelukkig prijzen met deze dundrukeditie die hem het totaal van Achterbergs gedichten toegankelijk maakt.
De prachtige bundel is een monumentaal
getuigenis van een levenwekkend dichterschap. Achterbergs poëzie, gekarakteriseerd als een 'snelvuur tegen de dood',
wordt beheerst door een niet aflatende
poging de tijd te vangen op eeuwigheid.
Een zo vergaande opgave is niet haalbaar zonder een fanatiek geloof in de
scheppingskracht van het dichterlijke
woord. Achterberg exploreert de taal in
al haar lagen, ook die welke vóór hem
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als ondichterlijk golden, om daarmee in
zijn gedicht het dode tot leven te dwingen. Zijn dichten is een doodernstig spel,
waarvan de inzet humor niet uitsluit; het
is een `wilde jacht' tegen de tijd. De wezenlijkste aandrift van dit 'zingen als een
gek' lijkt van religieuze aard: een vertwijfelde vraag om de verschijning van
de Heer van leven en dood.
F. van Tartwijk
BREITBACH, Joseph, Dossier Bruno. —
Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1964, 280
pp., f 9,75.
Het probleem, dat de schrijver in deze
roman aan de orde stelt, is niet nieuw:
de tegenstelling tussen de oudere en jongere generatie, de spanning in een gezin
tussen ouders en kinderen. Maar wel is
dit proces zeer origineel beschreven. Bruno Collignon, kind van gescheiden ouders, wordt in het huis van zijn grootvader opgevoed. Bruno heeft een zeer
gecompliceerd en moeilijk karakter.
Grootvader, die een rijke industriëel en
politicus is, houdt van zijn kleinkind,
maar zijn liefde schijnt weinig spontaan
en is zeer beredeneerd, zoals het leven
van al de figuren uit deze roman uitermate wordt beredeneerd. Maar dit gebeurt door de schrijver op meesterlijke
wijze, waardoor men tot het einde toe
geboeid is. Breitbach weet de climax tot
grote hevigheid op te voeren; de spanning wordt bijna beklemmend.
De positie van de grootvader, een sluwe,
politicus, stelt de schrijver in de gelegenheid om vermoede of werke lijk bestaande
situaties in regeringskringen van verschillende West-Europese landen aan de
orde te stellen. Hij laat uitkomen dat
steeds weer de begeerte naar macht een
belangrijke rol speelt bij de mens. Breitbach, die sinds 1929 in Frankrijk woont,
heeft de consequenties van deze machtsbegeerte zeker ook in zijn eigen levenslot ondervonden; vandaar dat deze man
zo diep menselijk en boeiend is.
C. de Groot
ERPENBECK, Fritz, Vorhang auf.
Anekdoten und Geschichten. '-- AufbauVerlag, Berlin und Weimar, 1964, 360
pp., geb. D.M. 7,80.
De inwoners van Oostduitsland, die momenteel rond de zestig zijn, kunnen op
een veelbewogen leven terugzien: vier
verschillende regiems, twee wereldoorlogen, werkeloosheid, inflatie. Fritz Erpenbeck is een van hen, en daar hij bovendien monteur, toneelspeler en journa-
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list is, zijn z'n losse levensherinneringen
alleszins de moeite van het lezen waard.
Het grootste gedeelte van zijn boek
speelt zich af voor 1933. Zijn marxistische sentiment speelt hier slechts een
rol wanneer hij de kans ziet om de godsdienst op de hak te nemen. Slechts een
enkele keer steekt hij ook de draak met
kapitalistische verschijnselen. Zijn naoorlogse belevenissen doen heel wat minder sympathiek aan, omdat zij te zeer
overgoten zijn met een Ulbrichtsausje.
Niettemin zijn deze levensherinneringen
zeer boeiend, al was het alleen maar omdat ze een specimen vormen van (niet al
te hinderlijke) Oostduitse literatuur.
J. P. Schuyf
LANGGASSER, Elisabeth, Erz" ungen. — Claassen Verlag, Hamburg, 1964,
473 pp.
Als vijfde deel in de 'Gesammelte Werke' van E. L. verscheen onlangs het 473
pagina's tellende deel, waarin naast de
kleine roman Proserpina de novellen en
korte verhalen verzameld werden. Deze
novellen en verhalen zijn telkens als een
deel van een cyclus geconcipieerd. Zo
noemt E. L. haar eerste serie novellen
Triptychon des T eutels. De novellen met
de titels Mars, Merkur en Venus vormen
eveneens een geheel. Hetzelfde herhaalt
zich met de serie Rettung am Rhein, welke de ondertitel Drei Schicksalslaufe
meekreeg. De verhalen Die Prophezeiung, Der gerettete Obolus en Das ertiillte Versprechen vormen eveneens een
in zich gesloten cyclus. Onder de verzamelnaam Der Torso werden een aantal
short stories bijeen gebracht. Zij werden
als een geheel geconcipeerd en onmiddellijk achter elkaar geschreven. Hun relatie is gelegen in het torso-achtige karakter van de mens na de zondvloed van
de Hitlertijd. Zij zijn niet meer als een
drieluik opgebouwd, doch vertellen, als
een raam van een middeleeuwse kathedraal, in vele opeenvolgende, afzonderlijke beelden over de verlossing. Deze
cyclusvorming kan men ook in de poëzie
en de grote romans van E. L. terugvinden.
De novellencyclussen ontstonden steeds
in een tussenperiode, d.w.z. na de voltooiing en vóór het begin van een nieuwe roman. Het Triptychon des Teu f els
ontstond tussen de romans Proserpina en
Gang dutch das Ried. Tussen de laatste
en het Unauslóschlichen Siegel werd
Rettung am Rhein geschreven. Der Torso ontstond vóór de MV rkischen Argo-

nauien f ahrt. Opvallend is de innerlijke
samenhang van haar laatste korte verhalen r die in dezelfde tijd als de Markischen Argonauten f ahrt werden geschreven — met deze laatste en ongetwijfeld beste roman van E. L. Deze korte verhalen, zes in getal, worden hier
voor het eerst gepubliceerd. Het is jam.
mer dat de belangstelling voor het werk
van deze grote Duitse schrijfster in ons
land nog steeds zeer miniem is. Dit in
tegenstelling met die van Frankrijk,
Amerika, Italië en Engeland, waar de
laatste jaren verschillende proefschriften
over haar werk verschenen.
Henk van Gelre

KUNST
JEDLICKA, G., Spanische Malerei, —
Atlantis Verlag, Zürich, 208 pp., 9 kl.pl.,
120 pl., geb. 36 Zwfr.
Spaanse schilderkunst van de 12e tot het
begin van de 19e eeuw staat er als samenvatting van dit boek op de flap aangeduid. Dat is in zoverre correct, dat er
inderdaad één romaans fresco is weergegeven, maar verder beperkt dit album
zich tot de klassieke hoogtepunten van
de Spaanse schilderkunst. Men mag bijna
zeggen dat het een verzameling is van
monografieën over Greco, Velasquez,
Goya, in de evolutie van de Spaanse
schilderkunst gesitueerd door enkele aanduidingen over minder belangrijke meesters als Murillo, Zurbaran, Ribera. Dit
geldt voor de tekst én voor de illustratie.
De tekst van prof. Jedlicka, die vooral
steunt op een directe analyse van het
werk, stelt op een treffende wijze de
eigen aard van deze grootmeesters in het
licht en beklemtoont in hun universaliteit
toch ook hun 'Spaansheid', die hij vooral
ziet in het samengaan van contradictorische eigenschappen. De Spaanse schilderkunst is even fantastisch als realistisch. Zij is oorspronkelijk én uiterst gevoelig voor invloeden van buiten. Zij is
door en door Spaans in thematiek en
geest en toch universeel als geen andere.
De illustraties zijn, zoals we dat van
Atlantis gewend zijn, van een goede kwaG. Bekaert
liteit.
ARBOUR, Reneé, Michel-Angelo. —
Uitg. W. Gaade, Den Haag, 1964, 256
pp., geïll. f 19,50.
18 februari 1564 stierf Michel-Angelo in
Rome. In 1964, vier eeuwen na zijn dood,
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wordt zijn sterven in vele steden herdacht
met belangrijke tentoonstelling, en wordt
zijn nagedachtenis geëerd in een overvloed van literatuur. Deze figuur zal
nooit vergeten worden, maar het is ook
goed, dat hij beter bekend wordt; dat
voorkomt legende-vorming. Het boek van
Renée Arbour is een zeer goede bijdrage
tot de kennis van die roemrijke periode,
waarin Michel-Angelo een belangrijke rol
gespeeld heeft. Arbour bewondert deze
kunstenaar en kent zijn leven en werken,
noodzake lijke voorwaarde om over een
mens van betekenis iets zinvols te zeggen. Zij plaats Michel-Angelo tegen het
fond van de renaissance. Wij leren zijn
vrienden en vijanden kennen, zijn idealen, verwachtingen en teleurstellingen,
zijn strijd ook om de voorkeur van zijn
hart, de beeldhouwkunst, uit te oefenen.
Maar telkens weer neemt zijn lot een
andere wending. Michel-Angelo wordt
zo, als het ware tegen zijn zin, ook schilder en bouwmeester. Wij zijn achteraf
b lij, dat dit leven zich zo ontwikkeld
heeft, want daaraan danken wij tenslotte
de schilderingen van de onvergelijkelijke
Sixtijnse kapel.
Arbour beheerst haar stof en schrijft zeer
boeiend, ofschoon het hier en daar soms
iets te veel literatuur is. Vele uitstekende
afbeeldingen geven ons een goed beeld
van het werk van Michel-Angelo, zodat
dit boek een eervolle plaats inneemt in
Gaade's Kunstgalerij.
C. de Groot
Ullstein Kunstgeschichte r-- 4. Megalithikum, ICretisch-mykenische Kunst, Steppenraum und Waldgebiet, 175 pp., 7 kl.pl., 72 pl., 43 fig. 5. Griechische
Kunst, 125 pp., 7 kl.pl., 77 pl., 23 fig. -15. Vom Klassizismus zur Moderne, 1,
168 pp., 9 kl.pl., 83 pl., 18 fig. — 16.
Vom Klasizismus zur Moderne, 2, 135
pp., 8 kl.pl., 74 pl., 20 fig. — 17. Ostasiatische Kunst, 136 pp., 7 kl.pl., 59 pl.,
6 fig. — 19. Indische Kunst, 120 pp., 7
kl.pl., 70 pl., 16 fig. — Ullstein Verlag,

Darmstadt, per deel 70 F.
Met deze zes nieuwe delen is de Ullstein
Kunstgeschichte, zoals we vroeger aanstipten een pocketuitgave van de luxueuze Illustrierte Weltkunstgeschichte, zo
goed als volledig. Ontbreken nog slechts
het deel over de Oud-amerikaanse kunst,
dat over de Islam en de registers. Deel 4
is moeilijk samen te vatten. Het gaat
over enkele nog altijd mysterieuze gebieden van de kunstgeschiedenis: de europese megalietbouwers, de kunst van het
steppen- en woudgebied op de brug tus-
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sen Europa en Azië en de er op een of
andere manier mee samenhangende kretisch-mykeense kunst. Het biedt voordelen dat deze drie gebieden afzonderlijk
door specialisten worden behandeld, maar
nu ze toch in een boek zijn verzameld zou
men meer dan ooit wensen ze eens door
een hand in een bredere synthese voorgesteld te zien. Prof. Schuchhardt heeft
zijn uiteenzetting over de Griekse kunst
in drie hoofdstukken ingedeeld, gewijd
aan de archaïsche, de klassieke en de
hellenistische periode. Hij toont de historische evolutie van de griekse kunst
aan de hand van een bespreking van
typische kunstwerken. De twee delen
over de moderne kunst vanaf het classicisme zijn van H. Tintelnot, een specialist van de barokkunst. Hij vatte zijn
studie nogal informatief en erg academisch op. Hij schrijft wel „wij staan in
1964" maar denkt nog ongeveer in 1954.
Werner Speiser heeft zich in het deel
over Oost-Aziatische kunst, waarin de
bouwkunst van China en Japan door
mevr. E. von Erdberg-Consten wordt behandeld, neergelegd bij het feit dat hij
onmogelijk het overvloedige feitenmateriaal kan weergeven. Hij tracht op de
eerste plaats de Europese vooroordelen
ten overstaan van de Aziatische kunst te
overwinnen en ons kunstbewustzijn voor
ruimere (niet-europese) esthetische categorieën open te stellen. Kl. Fischer en
E. Diez beschrijven in het kader van
deze algemene kunstgeschiedenis de voorhistorische cultuur van het Indusdal en
de boeddhistische kunst van India. Het
is de verdienste van de laatste twee delen
dat zij een poging ondernemen om de
oosterse culturen in de westerse opvattingen te integreren. Het is immers nog altijd zo dat de kunstgeschiedenis, ook
wanneer ze zich voor het Oosten interesseert, een westerse aangelegenheid is.
G. Bekaert
RUHMER, E., Cranach, Phaidon
Verlag, Köln, 90 pp., 50 klpl., geb. DM.

17.80.
Ook na de uitvoerige studie die Friedlander destijds over Lukas Cranach publiceerde blijft deze Duitse renaissanceschilder, tijdgenoot van Tiziaan en Giorgione, een betwiste figuur in de kunstgeschiedenis. Eberhard Ruhmer geeft niet
toe aan verheerlijkings- noch aan verguizingsmanie. In zijn beknopte inleiding op
het nieuwe Cranachboek probeert hij rustig, binnen het biografisch kader, de fysionomie van de kunstenaar en zijn werk
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uit te tekenen. Hij maakt een nauwgezette analyse van de stijlcontinuiteit die
het zeer gevarieerde werk van Cranach
toch altijd blijft karakteriseren én van de
stijlevolutie vanaf de getourmenteerde
schilderijen waardoor Cranach als een
schilder van de Donauschool kan beschouwd worden en geestgenoot van
Grunewald, tot zijn schitterende carrière
als hofschilder in de dienst van de Wittenbergse keurvorst en van kardinaal
Albrecht von Brandenburg en tot de uitloper ervan in een 'schilderijenfabriek',
waarvan hij een zeer ondernemend directeur blijkt geweest te zijn die wist met
welke voorstellingen hij bij het publiek
van toen (en nu) in het gevlei kon komen. In de vijftig goede kleurenreprodukties vindt men een bevestiging van de
veelzijdige aspecten die Ruhmer in dit
oeuvre ontdekt.
C. Bekaert
Kunstsc "tze in Bulgarischen Museen and
Kleistern, — Verein Villa Heigel, EssenBredeney, 196 pp., 83 pl., 18 kl.pl.
In de villa Heigel van de familie Krupp
te Essen, vlak bij de Bredeneyer See,
worden sinds 1953 geregeld kunsthistorische tentoonstellingen met een strengwetenschappelijke ambitie georganiseerd.
We herinneren aan Werendes Abendland
an Rhein und Ruhr, 5000 Jahre Kunst aus
Indien, Unvergangliches Oesterreich,
5000 Jahre Aegyptische Kunst, 7000
Jahre Kunst in Iran, Fruhchristliche
Kunst aus Rom, Koptische Kunst en tenslotte Kunstschátze in Bulgarischen Museen und Klóstern. Bij elke van deze ten-

toonstellingen werden prachtige catalogi
uitgegeven, die op de eerste plaats een
wetenschappelijke begeleiding vormen bij
de tentoongestelde werken, maar daarenboven door hun inleidende studies, illustraties en notities een knappe samenvatting van het bestudeerde gebied. Hun
belang reikt ver over de tijdsgrenzen van
de tentoonstelling. Het laatste volume
van deze serie catalogi gaat over de Bulgaarse kunstschatten die van april tot
mei in de villa Hugel werden getoond.
Voor het eerst werd hier de Bulgaarse
kunst als een geheel gepresenteerd. De
catalogus bevat een elftal studies die
gaan van de Thrakische kunst uit het
eerste millennium voor Christus tot de
kunst van de XXe eeuw. Daarna biedt
hij een chronologische lijst van de tentoongestelde werken met hun beknopte
wetenschappelijke beschrijving, tenslotte
een serie illustraties, waarvan een achtG. Bekaert
tien in kleur.

Architektur Wettbewerbe, - 35. BAETE,
U., Verwaltungsbauten; 120 pp., 232 afb.
— 36. GROSS, R., Unterrichtsreform
and Klassenraum; 100 pp., 235 afb. —
Karl Kramer Verlag, Stuttgart, per deel
19.80 DM, in abonnement 17.80 DM.
Het nummer aw 35 betekent voor deze
verdienstelijke serie een betrekkelijk ingrijpende koerswijziging en wel in de
richting van een meer bewuste redactionele verantwoording van het gekozen
thema. De studie van Ulrich Bate over
het kantoorgebouw bevat nauwelijks verholen kritiek op de toevallige en onberedeneerde samenstelling van de tot nog
toe verschenen nummers. Maar Bate zelf
gaat nu overdrijven aan de andere kant
door een systematiek tot elke prijs die
het (als willekeurig aangevoeld) eigen
oordeel van de samensteller zoveel mogelijk wil uitschakelen. Naar het essay
van Bate zelf te oordelen lijkt deze houding niet erg vruchtbaar en per slot van
rekening zelfs fictief. Wel brengt ze een
verdiepte studie van het programma en
de functie van het gebouw met zich mee
en gaat ze in tegen een al te visuele en
esthetiserende opvatting van het bouwen.
Het nummer aw 36 gaat in diezelfde
richting door met een studie van de Zwitserse architect Roland Gross over de
relatie die er bestaat tussen de vernieuwing van het onderwijs en de uitbouw
van het klaslokaal. Ook hier wordt geen
expliciete aandacht besteed aan de specifiek artistieke kwaliteiten van het
schoolgebouw (die er toch organisch bij
betrokken zouden moeten worden) . De
auteur gaat uit van het nieuwe inzicht in
de functie van het klaslokaal en de
school als woonmilieu van het kind en
beschrijft in dit verband de situatie in
Groot-Brittannië en Duitsland. Ter verduidelijking toont de auteur een zeventien
gerealiseerde schoolgebouwen en eenentwintig projecten. Zowel het een als het
andere nummer vormt een goede samenvatting van de problematiek rond het
voorgestelde thema.
G. Bekaert
KELBER, W., Raphael von Urbino, Die
rómische Werke, .-- Verlag Urachhaus,
Stuttgart, 108 pp., 38 pl., geb. DM. 21.
In de bespreking van het eerste deel van
dit werk over Raphael von Urbino heb
ik mijn terughoudendheid ten overstaan
van een te exclusieve antroposofische
verklaring van Raphaels werk meegedeeld. Ook in het tweede deel over Raphaels Romeinse werk staat diezelfde al
te visionaire en kosmische interpretatie
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me tegen. Het blijft echter waar dat W.
Kelber het zich, om deze visionaire interpretatie te staven, niet gemakkelijk
maakt. Hij knoopt telkens bij de feiten
aan, waarvan hij zich een zeldzaam uitvoerige kennis heeft verworven. Het blijft
verder ook waar dat een dergelijke visie,
wanneer men ze kritisch bekijkt, op sommige punten ook verhelderend werkt en
dat zij een aanvulling kan zijn voor een
al te positieve opvatting over kunst en
G. Bekaert
leven.
EICHHORN, Werner, Kulturgeschichte
Chinas. — (Urban Bucher) , W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1964, 288 pp., geill., D.M. 7,20.
Voor velen is China slechts het land, dat
wellicht in de toekomst voor het Westen
een ernstige bedreiging kan worden.
Doorgaans weet men weinig meer van
dat land af. En toch is China een land
met een roemrijk verleden en een rijke
cultuur, die onze bewondering verdient.
Werner Eichhorn geeft in dit boek een
uitstekend overzicht van China's rijk
verleden. Zijn uitgangspunt zijn de verschillende dynastieën, die ook het schema zijn waarop hij zijn beschouwingen
over godsdienst, schilderkunst, architectuur, muziek, literatuur, stedenbouw,
handel enz. opbouwt. Wanneer men dit
interessante boek heeft doorgewerkt, zal
men hebben ingezien, dat China heel wat
meer te bieden heeft op geestelijk gebied
dan problematische beschouwingen over
de zuiverste vorm van communisme.
C. de Groot

TONEEL

STEANE, J. B.,

Marlowe, A Critical
Study, Cambridge University Press,
1964, 381 pp., 35/.
Dat 1964 ook het herdenkingsjaar van
C. Marlowe, Shakespeares tijdgenoot, is,
komt ons dit boek nog eens duidelijk maken, al weet iedereen dat hij zelden het
repertorium siert. Al is het niet de bedoeling een rehabilitatie op te wekken,
toch verklaart deze studie waarom Marlowe inderdaad belangrijk is en tevens
waarom hij slechts in de handboeken
wordt geprezen. In plaats van zich uitsluitend in te laten met het filologische
detectivespelletje over de geheimzinnige
omstandigheden van M.'s leven en dood
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(niettemin zet S. weer enkele twijfels
recht en voegt hij er een nieuwe versie
aan toe), is het S. in de eerste plaats te
doen om een kritische interpretatie. Het
literaire oordeel over de drama's wordt
geleidelijk ontplooid en komt tot een synthese die zowel binnen de dramatische
tekst als binnen de perspectieven van de
tijd geplaatst is. De studie heeft standaardkwaliteit, ook al omdat ook de lyrische produktie grondig wordt afgespeurd.
C. Tindemans
TAIROW, Alexander, Das entfesselte
Theater. — Kiepenheuer und Witsch,
Köln, 1964, 181 pp., DM.12.80.
Deze Russische regisseur, een der schaarse groten die langs zijn 'Teatr Kamerny'
te Moskou (1914) nieuwe banen voor de
20e eeuw heeft geopend, publiceerde dit
symposion van eigen opvattingen over
theater en regie, vooral toch over de
acteur, reeds in 1923. In tegenstelling met
Stanislawskij, die de scholing van de acteur vooral als een training van de binnenkant ziet, legt S. de nadruk op lichaamstechniek en pantomime. Dat verklaart zijn grote invloed op het expressionistische theater, dat ritmisch-dynamische principes het best langs het lichaam
kon weergeven. Veel van zijn toen zo
frisse theorie werd ondertussen gemeengoed in de acteursvorming en bijgevolg
is deze herdruk nog even actueel als desC. Tindemans
tijds.
SORGE, Reinhard Johannes, Saintliche
Werke, II. '-- Glock und Lutz Verlag,
Nurnberg, 1964, 384 pp., DM. 25 (bij inschrijving 3 dln, DM. 22.50).

Na een eerste deel met het vroege werk
van deze expressionistische pionier
(18921916), krijgt thans zijn hoofddrama Der Bettler (1911) de ereplaats.
Met de vele jaren afstand werkt dit ikdrama over de Nieuwe Mens, de Dichter, nog altijd als een semi-geniale gooi,
maar tevens valt de amateuristische uitwerking op. S.'s inzicht in het wezen van
de dramatiek was meer gericht op een
effectvolle stilte dan op histrionische suggestie. Opvallend is de razernij waarmee
deze jongeman evolueerde; van Nietzsche-invloed nooit helemaal los, brengt
hij in Guntwar (1912) al een soort van
profetisme dat zijn overgang naar religieuze mysteriespelen aankondigt. Deze
privé-didactische belangstelling blijkt
eveneens uit zijn poëtische cycli (vooral

Gericht fiber Zarathustra, Gedichte an
die Braut en Hymne), waarin ervaringen
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uit de grootstad en elegische liefdezuchten, bekeringsmotieven en symbolistische
scenarii zitten. Meteen wordt begrijpelijk
waarom deze begaafde man ondanks zijn
korte leven een vol oeuvre heeft nagelaten.
C. Tindemans
Le lieu théátral dans la société moderne.
r-- Editions du Centre National de la
Recherche Scientifique, 1963, 248 pp. -I39 pl., 25 FF.
Op de studiedagen van Royaumont (juni
1961) , waarvan de referaten thans gebundeld zijn, hebben de toneelhistorici,
tot het voorbeeldige inzicht gekomen dat
met een dramatische tekst nog maar een
tip van het theatergeheim wordt opgelicht, een aantal experts uitgenodigd van
de andere disciplines die bij de theaterkunde een rol spelen: regisseurs, acteurs,
architecten, scenografen, akoustici, decorontwerpers, elektriciens en machinisten.
Het thema is dubbel: de ruimte van het
spel en de ruimte van het publiek. De
evolutie van het Italiaanse schouwburgtype naar het multifunctionele gebouw
in de 20e eeuw wordt theoretisch (D.
Bablet), sociologisch (G. Lunari, A. Voi
sin, B. Dort) en praktisch (G. Mounet)
onderzocht. Zo kon de vraag naar het
eventueel ideale theater niet ontweken
worden en een serie architecten documenteren hun oplossingen. Ook een voorlopige balans van resultaten wordt gepresenteerd. Tenslotte worden de technische
problemen (verlichting, akoustiek, kinetica) besproken. De voortdurende aandacht op de wisselwerking tussen technische uitrusting, artistiek resultaat en sociaal effect maken dit boek tot studieplicht voor ieder die met het theater geC. Tindemans
associeerd is.
VARIA
TERESIA, Sr. r a Matre Dei et Ss.
Vultu, Edith Stein, Auf der Suche nach
Gott. Verlag Butzon 6 Bercker, Kevelaer, 1964, 251 pp.
Het aantal levensbeschrijvingen over
Edith Stein, de joodse filosofe, die karmelites werd, in de gaskamers van
Auschwitz werd omgebracht en wier proces van zaligverklaring nu wordt ingeleid, neemt met een verrassende snelheid
toe. Het is met haar in God verborgen
persoonlijkheid als met een waarlijk groot
kunstwerk. Ieder wil trachten iets van
het onzegbare uit te zeggen, ook al weet
hij, dat dit nooit exhaustief geschieden

kan. Dit boek van een zuster uit de
keulse Karmel waar Edith Stein haar intrede deed en verbleef voor haar vertrek
naar de Karmel in het limburgse Echt,
treft bijzonder door een warme bewonderende sympathie voor zuster Benedicta.
Het is meer een synthese geworden dan
het pionierswerk van moeder Renata en
heeft het grote voordeel, dat het allerlei
onuitgegeven materiaal: aantekeningen,
brieven etc. heeft kunnen benutten. In
het licht van het Concilie zouden in een
volgende druk bepaalde passages over
de joden moeten worden verbeterd.
J. H. Nota
BERG, Prof. Dr. J. H. van den, De
psychiatrische patiënt (Kleine algemene
psychopathologie op fenomenologische
grondslag) . — Uitg. G. F. Callenbach
N.V., Nijkerk, 1964, pp., 138, f 8,90.
De in 1955 ten behoeve van Amerikaanse
lezers gepubliceerde fenomenologische
psychopathologie (The Phenomenological
Approach to Psychiatry) werd onlangs
door de auteur gereviseerd en in het
nederl an ds uitgegeven.
De oorspronkelijke opzet van dit boek is
gelegen in het uitgangspunt dat de enkele
psychiatrische patiënt, onverschi llig tot
welke groep zijn ziekte behoort, de gehele psychopathologie aan de orde stelt.
Van den Berg beschrijft de ontmoeting
met een e rnstig neurotisch gestoorde man
en rubriceert de klachten van de patiënt
in vier categoriën: de relaties mens-wereld, mens-lichaam, mens-medemens
(communicatie) en mens-tijd (levensgeschiedenis). Hier dieper op ingaand, ziet
de schrijver kans inderdaad de gehele
psychopathologie in zijn uiteenzettingen
te betrekken. In zijn gedachtengang bestaat het enige verschil tussen 'gezond'
en 'gestoord' hierin dat de projecties,
conversies, vormen van overdracht en
van mythificatie — woorden die betekenend zijn voor de psychismen in de genoemde categorieën r bij de gezonde
mens niet opvallen en bij de zieke wel.
„De reden daarvan ligt hierin, dat de
gezonde bij zijn medegezonden dezelfde
of ongeveer dezelfde projecties, conversies, vormen v an overdracht en van
mythificatie aantreft, terwijl de gestoorde
met de zijne alleen staat", aldus Van den
Berg. Dit geldt in het bijzonder voor de
schizofrene patiënt, wiens bestaan zo geisoleerd is dat de gezonde daarin nauwelijks vermag door te dringen, en meer in
het algemeen voor de patiënt met hallucinaties en wanen. De auteur betitelt de
psychopathologie bij voorkeur als de we-
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tenschap van de eenzaamheid en het isolement. Alvorens een korte bespreking te
geven van de betreffende literatuur, in
een historisch overzicht, besluit Van den
Berg met een reeds eerder door hem geuite stelling: dat de fenomenologie geen
behoefte heeft aan de hypothese terzake
het onbewuste. „De fenomenoloog heeft
aan hypothesen nimmer behoefte. Hypothesen ontstaan waar de beschrijving van
de werke lijkheid te vroeg wordt gestaakt.
Fenomenologie is beschrijving van de
werke lijkheid ......
Deze karakteristiek van dit boek (en van
de auteur) moge tot uitdrukking hebben
gebracht dat de uitgave „De psychiatri
sche patiënt" een schriftuur is die getuigt
van originaliteit en durf. Hieraan zij toegevoegd dat het boek zeer prettig leesbaar is en stelling instructief. Gaarne
J. J. C. Marlet
aanbevolen.
OVERING, A., e.a., Homosexualiteit.
(Serie Pastorele Cahiers No. 3). --- Uitg.
P. Brand, Hilversum/Antwerpen, 1964
(4e dr.), 123 pp.
In deze nieuwe druk van dit Pastorele
Cahier komen weer de drie inleidingen
voor, welke in 1960 over homosexualiteit
werden uitgesproken. A. Overing behandelde `Psychiatrische aspecten der homosexualiteit'; Prof. G. Kempe sprak over
`Maatschappelijke aspecten van homophilie' en Prof. J. Vermeulen gaf een uiteenzetting over `Pastorele aspecten van
homosexualiteit'. Prof. H. Ruygers voegde er een samenvatting van de discussie
aan toe. In deze nieuwe editie heeft Prof.
Ruygers een `Terugblik op vijf jaar experimentele pastorele zorg' geschreven,
waarin hij zeer genuanceerd de ontwikkeling van het pastorele beleid beschrijft.
Prof. Kempe vermeldt ergens de negatieve
reacties die voorlichting over dit onderwerp aan een breed publiek kan oproepen. De ervaring van de laatste jaren
heeft dit duidelijk getoond. Dit boekje
kan ertoe bijdragen dat meer ontwikkelden, die bijzondere verantwoordelijkheid
dragen voor de geestelijke gezondheidszorg, zich op ernstige en serene wijze op
J. Kijm
deze kwestie bezinnen.
KERSSEMAKERS, J. W., Vrij spreken
Grondbeginselen, praktische wenken, voorbeelden. — De Lanteem, Utrecht, 1963, 124 pp., f 5,90.
Allerlei praktische raadgevingen verstrekt de schrijver aan hem die als spreker in het openbaar wil optreden, hoe hij
geordend moet spreken, hoe hij kan overin het openbaar.
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tuigen, overreden, bezielen, hoe hij zijn
gedachten moet uitwerken in verzorgde
taal, hoe zijn optreden moet zijn: houding, stem, gebaar. Bovendien krijgt de
lezer allerlei nuttige suggesties, hoe in
een vergadering te werk te gaan, als
voorzitter, spreker en als vragensteller.
Vele soorten van speeches passeren de
revue. Kortom een vademecum voor gesproken optreden in het openbaar. Ook
voor ervaren sprekers kan het boekje een
uitnodiging zijn tot zelfkritiek. De blijvende wetten der welsprekendheid worden ons voorgehouden. De wijze waarop
Demosthenes en Cicero hun gehoor bespeelden, verschilde wel in vorm, maar
niet in psychologie. De tekst zou nog in
waarde stijgen, als nog meer modern illustratiemateriaal was benut, ontleend
aan bijvoorbeeld de Handelingen der Staten-Generaal, optreden voor radio en
TV, maar ook in deze vorm verdient
deze uitgave aanbeveling voor gebruik
bij onderwijs, zaken- en verenigingsleven.
W. Bennink
der
wijsbegeerte (Kernen en Facetten, 4) . r
Lannoo, Tielt, 1964, 48 pp., ing. F. 35.
De wijsbegeerte is in wezen een zoeken
van de mens naar de zin van het zijn.
We hoeven er dus niet over verwonderd
te zijn dat de wijsbegeerte in de loop
van de eeuwen zeer uiteenlopende en
zelfs onderling tegenstrijdige vormen
heeft aangenomen; ze is immers een zoeken. En wel een zoeken waaraan de mens
zich niet kan onttrekken. De meest aangewezen methode voor dit zoeken is de
moeilijke weg van de fenomenologie als
explicitatie van het voor-wijsgerig leven;
deze explicitatie moet de waarheden onthullen die in het voor-wijsgerig leven impliciet verborgen liggen. Deze gedachten
zet Dr. Kockelmans uiteen in het boekje
dat we hier bespreken. Hij staat hierin
sterk onder invloed van Heidegger. En
dit verklaart wel waarom in deze beschouwingen iedere verwijzing van de
filosofie naar de moraal ontbreekt. Toch
moet ons inziens de vraag gesteld worden of deze verwijzing wel onbesproken
mag blijven wanneer het gaat over de
zin van de wijsbegeerte.
M. De Tollenaere
KOCKELMANS, J. J. G. A., De zin

Buchheim Kalender fiir das Jahr 1965, —,

Buchheim Verlag, Feldafing, DM. 6.80,
DM. 5.80, DM. 5.80 en DM. 7.50.
De verschillende kunstkalenders van de
Buchheim Verlag zijn ook dit jaar weer
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in smaakvolle samenstelling uitgekomen.
De Ikonen-kalender bevat 13 meesterwerken op kunstdrukpapier, o.a. „De twaalf
Apostelen", een ikoon uit de veertiende
eeuw. Psalm aus Licht und Farben, Farbfenster groszer Kathedralen, Duft aus
Chinesischen Garten, al deze kalenders
met artistieke hand ontworpen en samengesteld zijn modellen van fraaie wandR. S.
versiering.
Oranjekalender 1964. Pro Juventute, Amsterdam, Postbus 1701, f 3,50.
De Vereniging Pro Juventute heeft voor
1965 wederom een sympathieke kalender
uitgegeven met kleurenfoto's van ons
vorstenhuis. Een meertalige Oranjekalen
der (Frans, Duits, Engels en Spaans calendarium) is ook verkrijgbaar. Voor binnenlandse en buitenlandse relaties stellig
een treffende attentie.

POCKETS
Elseviers Repertoria. 3 Taalkunde, nederlands, frans, duits, engels grieks, latijn. r-- Wanneer men als volwassene de
hulpmiddelen ziet die de middelbare
scholier thans ten dienste staan, kan men
slechts verzuchten: wat zijn wij een boel
tekort gekomen. Elsevier gaat negen repertoria uitgeven om de leerlingen in a lle

mogelijke vakken en in algemene ontwikkeling te helpen. Dit eerste 'repetitieboekje' behandelt, na opmerkingen over
ontledingen, woordsoorten en woordvormen de grammatica's v an de in de titel
genoemde talen. Zeer praktisch. De repertoria gaan per deel f 3,90 kosten, bij
intekening op alle negen f 2,90 per deel.
Phoenix pocket
Dr. Cyril ALDRED, Het land der Fa-

mots.
Wanneer men achter in dit boek de korte bibliografie over Egypte naziet, staat
men opnieuw verbaasd over de grote
belangstelling, die Egypte sinds ruim een
eeuw ondervindt. Het is te begrijpen,
want de geschiedenis en de cultuur van
dit land en volk boeien de beschouwer
onweerstaanbaar. En wanneer men eenmaal iets van dit alles afweef, wil men er
steeds meer over lezen. Cyril Aldred
leidt ons niet alleen in, maar geeft tegelijk een flinke dosis wetenschap mee. Hij
gaat uit van de geschiedenis van Egypte,
maar verbindt daar telkens de kunst- en
cultuuruitingen mee. Dit is ook de meest
logische gang van zaken; men weet waar

men aan toe is. Met Aldred als gids leert
men de machtige cultuur van dit volk
uitstekend kennen. Weest overtuigd, dat
U, na het lezen van dit boeiende boek
een harte lijk bewonderaar van Egypte
bent, wanneer U dit tenminste nog niet
was.
C. de Groot
Prisma serie
BAUMGART, Fritz, Kalender der kunstgeschiedenis. Dit boekje van Fritz
Baumgart is in zijn opzet zeer origineel.
Hij volgt als het ware de eeuwen op de
voet en constateert wat er in die duizenden jaren van jaar tot jaar aan belangrijks op kunstgebied gemaakt werd. In
korte beschrijvingen bespreekt hij dan het
betreffende kunstwerk. Uit de aard der
zaak is de keuze van de schrijver persoonlijk, maar de voornaamste kunstwerken komen wel ter sprake. Dt gebeurt
kort en zakelijk en mag gelden als een
eerste vlotte kennismaking. Maar daar
is het dan ook een kalender voor.
C. de Groot
De Prisma-serie is haar tweede duizendtal ingegaan met als n. 1000 een Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw van
de hand van Prof. Dr. P. J. Bouman. De
naam van Schr. waarborgt een interessante visie, terwijl het boekje verrijkt is
met literatuuropgave, register en een aantal karakteristieke illustraties.
De sterke afwisseling van de reeks blijkt
al uit de titels van de eerste tien deeltjes
uit de 1000-serie. Naast een literair zeer
waardevol Russische liefdesverhalen van
Isaak Babel e.a. staat alweer een deel
van de onvermoeibare Jalnareeks: Mazo
de la Roche's Terugkeer naar Jalna en
een paar boekjes die voor speciale liefhebbers zijn, zoals Prisma Poneyboek

van Wouter Slob, dat in kort bestek veel
wetenswaardigs geeft; Drs. J. Kroes' Prisma bridgeboek 2, dat op een aantal speciale problemen ingaat en zo een aanvul
ling is op no. 1; Biologie in de moderne
wereld van C. H. Waddington, wiens
'Evolutie en ethiek' in de Aula-reeks
reeds verscheen; Larry Forrester gaf een
halve eeuw luchtvaartgeschiedenis in
Helden van het luchtruim. En tenslotte
worden de ontspanningsboeken onvermoeid voortgezet met Jorgen Halck,
Strikt vertrouwe lijk, confidenties van een
geheim agent, Edward Lindal, In staat
van beschuldiging, een spionageverhaal,
B. Traven, Verhalen van de man die niemand kent, een bundel over Mexico, en,
voor velen welkom, Ngaio Marsh, Moord
R. S.
aan het feestdiner,

„To know more and more
about less and less”
„De mensheid gaat de meest bijzondere omwenteling van
haar geschiedenis tegemoet. Een ander leven begint. Toch
moet de angst die allen voelen, plaats maken voor hoop.
Boven de verschillen en ze overkoepelend, ontstaat een convergentie der mensen waarbinnen iedere vooruitgang der
aarde, fysisch en geestelijk, iedere vrucht van het onderzoek
wordt teruggevonden. Het resultaat ligt vóór ons in de collectivisatie. Voor de komende geslachten zal het verschijnsel
dat de meeste kans heeft alle ontdekkingen te overtreffen, het
ontstaan, dat reeds aan de gang is, van het georganiseerde
menselijk blok zijn, de samensmelting van de mensheid. Wat
wij nu ondergaan onder de impuls van de „zin voor het
menselijke" die de hele aarde overspoelt, is in werkelijkheid
een diepe bekering die volgt op de natuurlijke openbaring
van onze situatie en onze roeping binnen het universum".
Onder dit betekenisvol citaat van Teilhard de Chardin start
een nieuwe serie uitgaven SYMPOSIUM, waarin studiën verschijnen over fenomenen, verhoudingen, situaties en randgebieden die door het oeuvre van Teilhard op een breder vlak
in bespreking zijn gekomen. Het eerste boek bevat de volgende belangrijke bijdragen :
Convergenties, door R. Leys, S.J.
Geheimen van het atoom en spiritualiteit van de materie,
door Robert Linssen.
Dialectiek en convergentie bij Teilhard de Chardin en Marx,
door André Ligneul.
Convergentie van de mens-wetenschappen,
door Jean Hiernaux.
De toekomst van de mensen zal zich voltrekken door convergentie van de rassen, door Julian Huxley.
Voorouders en gemeenschappelijke voorouders van de
mensheid, door Paul - Emile Duroux.
De hinderpalen voor de convergentie, door Francois Meyer.
Naar een convergentie van beschavingen, door D. Lazard.
Het ontzaglijke probleem van de taal, door Jean Charon.
Een gemeenschappelijk front voor de vooruitgang van de
mensheid, door Paul Chauchard.
SYMPOSIUM I Acta van het Symposium Teilhard de Chardin
Brugge 1963 (Nederlands van A. Th. van Kolsteren), 116 blz.
17 X 21 cm, ing. 90 F.
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216 pp., geb. F. 120.
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Uitg. Helmond; Altiora, Averbode,
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BRAND, W., e.a., De problematiek van de ontwikkelingslanden. r Leuvense Universitaire uitgaven, 1964, 148 pp., F. 150.
Bijbel over serie. ^- Drs. F. A. LENSSEN, De Bijbel over de uittocht. r Drs. H.
WENNINK, De Bijbel over de ascese. --- J. J. Romen Zn, Roermond, 1964,
f 3,25 per deel.
CASTER, M. van, Dieu nous parle. 1: Structures de la catéchèse. — Desclée de
Brouwer, Brugge, 1964, 356 pp., F. 196.
COILLIE, Dries Van, J'ai subi le lavage de cerveau. r Desclée de Brouwer, Brugge,

1964, 325 pp., F. 185.

DAEMS, P., en G. DERVEAUX, Kleine cultuuratlas van de Bijbel. r Elsevier,
Amsterdam - Brussel, 1964, 288 pp., 255 ill., 9 Krtn., geb. F. 150.
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392 pp., 30 Sh.
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DEVETTER, W., Le saint curé d'Ars. 2e éd. — Ed. Marie-Médiatrice, Genval,
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Wolters, Groningen, 1964, 257 pp., f 19,50.
HEMPEL, Rose, Japanse Houtsneekunst. --- Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1964,
256 pp., f 7,90.
Himmlische Zuflucht. r Buchheim Verlag, Feldafing, 1964, 48 pp., 16 pl., D.M. 4,80.
J. J. RoHOEFNAGELS, Dr. H., De problemen van het menselijk samenleven.
men Zn, Roermond, Maaseik, 1964, 288 pp., f 9,75.
HOEFNAGELS, Dr. H., Kirche in verderter Welt. r Hans Driewer, Essen, 1964,
111 pp., D.M. 5,60.
HOLLANDER - BRONDER, W. Den, Volwassen mensen huilen niet. Kosmos,
Amsterdam, 1964, 234 pp., f 9,90.
Initiation des enfants ia la liturgie dominicale. 1, 3.
Biblica, Brugge, 1964, ing.

F. 120 en 129.

JAGER, Dr. Okke, Achter een glimlach. r-- J. H. Kok, Kampen, 1964, 142 pp., f 7,90.
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108 pp., 4 pl., F. 150.
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decoper, Achilles. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 106 pp., f 4,40.
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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 LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.
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Dochters van
Maria

INTERNAAI — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
(erkend door de staat)
Kunstonderwijs
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Handelsonderwijs
Franstalig Sekretariaat
Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Sedert 1870 legt de

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

St. - qi2EG0121US1T1St1tUUt
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT - HALF-INTERNAAT — Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

Zusters van Sint-Vincentius à Paulo
INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICIITSZIVAKI(E 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 aart coaHtwerheK
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

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

DE ONBEVLEKTE 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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 - Tentoonstellingslaan, 2 - 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

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

Verleent de volgende diploma's:

Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.

Diploma van Méértalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A. Journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.61)
Assistente inzake beroepskeuze (M.B. 16.737)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen: jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

SINT-BEItLINDISINSTITUUT P00@ VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK
— voorbereidende afdeling en opleiding tot :

— verpleegassistente en beroepsverpleegster,
— gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
— vroedvrouw,
— kinderverpleegster,
— sociale verpleegster.
Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon .37 24 66

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLEIRICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentas in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leeraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat.
Drie studiejaren.
tn de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, APBONNIEM,E!NTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

(44
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b.t.Vu-ttw vim. ql,evizz
a Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Zusters van de H. Vincentius

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Externaat

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 : Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
—
geen schoolgeld
kosteloze verzekering
Zwemmen - Tekenen
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden —
Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

51. V411
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tig, Veitftet0w,k

St. Vincentiusstractt 20

Bestuurd door de

Zusters van Liefde

Antwerpen

van Gent
Diploma van GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
Brevet van :

VROEDVROUW
VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER

Schoolattest van : NURSING HOSTESS
Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos;

544 - 744, 4,44144,444

Internaat I 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 12/3!2/59

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica
HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212
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COTE D'OR
atom/ave. eonfideive
DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica -°Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

INTERNAAT

— Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig lager onderwijs (6-14 jaar). Voorbereidend
tot alle onderwijs, Moderne Humaniora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

3t. -ozetnottuut .., Ziepten
Tel e foon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 17 – Antwerpen

Afdelingen : – Latijns-Grieks
– Latijns-Wiskundige
– Latijns-Wetenschappelijke
– Wetenschappelijke
– Economische
– Lager Onderwijs

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij :

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

KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 2 — Tervuren
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIËNWOUD
Trams 40 — 45
Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

Ouders, voor uw jongen:

het Sint - Stanislusinstituut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
—Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
—Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12.18 jaar
—Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
—Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

Instituut van de H. Familie —Tielt
Internaat — Half-internaat — Externaat
OUDE EN MODERNE HUMANIORA
(wetenschappelijke B en Economische)
Middelbare en Lagere Normaalschool
NORMAALSCHOOL voor KLEUTERLEIDSTERS
Voorbereidende Afdeling en Kindertuin
Inschrijven: iedere dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9 tot 12 h
en van 14 tot 18 h.

Onze4ieve-Vrouwcol lege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora : Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; 1 e bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

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

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

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd dodr de Religieuzen Ursulinen
Externaat
Half-internaat
Internaat
Lammekensstraat 84
Schoenstraat 41
79-226 Turnhoutsebaan
TELEFOON 353201
BORGERHOUT
A. Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
B. Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. Cl Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C1-D
C. Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
D. Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

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
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

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

nodigt alle

Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact te treden

Hoger Sint-Lukasinstituat
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 02/17.30.42
Studeer voor : Architekt — Stedebouwkundige — Binnenhuisarchitekt
— Schilder I Beeldhouwer I Grafieker I Publiciteitsontwerper I Fotograaf I
Cineast
Aanvaarding : na geslaagd lager sekundair of na volledige humaniora
Prospektus op aanvraag.

Dagelijks in

9)e Standaard en
sportwereld

;Le

„Beknopt Verslag"
Em. Jacgmainlaan 127, Brussel I

ST.-VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING: Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/C1
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT -- EXTERNAAT Tel. 050/228.61

BOU1YUTERIALEN
N.V. SCHEERDERS van KERC11O YE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste•Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
Hoger Technisch Onderwijs Al
DIPLOMA
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER – VROEDVROUW – alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
BREVET
Verpleegster – Verpleegassistente
Nursing Hostess
ATTEST
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlichtingen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

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

DIT

nummer opent met de tekst van een interventie welke Kardinaal
Lercaro van Bologna op 5 november 1964 in de concilie-aula hield
naar aanleiding van het debat over het hoofdstuk 'Kerk en Cultuur' van
Schema 13.
Dezelfde dag sprak Mgr. Elchinger, bisschop-coadjutor van Straatsburg, over hetzelfde onderwerp. Wat hij zei kwam hierop neer. De Kerk
schijnt de cultuur van onze tijd niet helemaal ernstig te nemen. Velen in
de wereld hebben de indruk dat de Kerk de cultuur in het verleden
ongetwijfeld grote diensten heeft bewezen, maar ten opzichte van de
moderne cultuur blijk geeft van bekrompenheid. In haar houding tegenover de cultuur van vandaag laat de Kerk zich beheersen door angst,
door een reflex van apologetische zelf verdediging. De culturele ontwikkeling van onze tijd gebeurt buiten haar om. De wonde geslagen door
haar antimodernistische reactie op het gebied van de filosofie, de geschiedenis en de andere wetenschappen, is nog niet geheeld. Nog steeds
kan de wereld de Kerk niet helemaal vertrouwen. Erkennen wij inderdaad voldoende de autonomie waarop de cultuur recht heeft? Zijn wij
niet geneigd, over alles wat zich in de culturele sfeer beweegt, direct de
baas te willen spelen? Maken w ij ons niet schuldig aan een dogmatisch
imperialisme door ons steeds weer overijld en categorisch uit te spreken
over alle verworvenheden van de profane wetenschap alsof de dienst
van het geloof ons bevoegdheid gaf op alle gebieden van de menselijke
bedrijvigheid? Identificeren wij de theologische affirmaties van een
bepaalde periode niet met de christelijke waarheid, alsof de theologie er
slechts in bestond, passief en zonder kritisch onderzoek de eens gewonnen inzichten steeds opnieuw te herhalen? Hebben w ij de pastoraal van
de menselijke intelligentie, de zorg voor de heiligheid in en door de
intellectuele activiteit niet verwaarloosd?
De interventie van Kardinaal Lercaro stelt al deze vragen bijna even
expliciet, zeker even dringend. En zij wijst de weg naar 'bekering': de
weg van de armoede, van de ontlediging, van de evangelische 'kenosis'.
Als wij deze gedachte dóórdenken, moeten w ij dan niet gaan zeggen:
de Kerk moet niet alleen afstand doen van alle culturele pracht en praal,
zij moet er niet alleen mee ophouden zich te identificeren met een cultureel patroon uit het verleden, maar zij moet de pretentie opgeven een
eigen cultuur te bezitten en te bevorderen naast die van de wereld.
De Kerk hééft geen eigen cultuur naast die van de wereld. Zij bestaat
niet buiten die cultuur. Dié alleen moet haar interesseren.
19 Streven - Jrg. XVIII. Deel I. januari 1965

ARAGRAAF 22 (over Kerk en Cultuur) vormt als het ware het
knooppunt van het hele Schema 13 (over de Kerk en de moderne
wereld). Hier wordt een heel belangrijk punt aan de orde gesteld dat,
als in een synthese, vrij duidelijk aan het licht brengt hoe de Kerk en de
wereld zich tot elkaar verhouden: hoe ze van elkaar onderscheiden zijn
en toch heel innig met elkaar verbonden.
Voortdurend wordt hier immers de fundamentele en moeilijke vraag
voorondersteld: op welke wijze en in welke zin vergt de Openbaring
van de mens dat hij steeds vooruitgaat in kennis, zodat de wetenschap
(in haar verschillende objecten en disciplines) steeds menswaardiger
wordt? En van de andere kant, op welke wijze en in welke zin draagt de
menselijke vooruitgang -- ook in de profane wetenschap — bij tot de
ontplooiing en de homogene ontwikkeling van wat ons in de Openbaring
is gegeven?
I k heb alle waardering voor de inspanningen geleverd door de commissie welke dit Schema en de bijlagen heeft opgesteld. Maar de tekst
zelf bevredigt me niet helemaal. Hij blijft staan op het punt waar hij
eigenlijk moest beginnen.
Wie zegt — zoals we in het Schema lezen — dat de cultuur tegenwoordig van enorm belang is voor de Kerk, dat de Kerk groot voordeel
behaalt uit de cultuur, dat de Kerk bigevolg open en met vertrouwen de
vooruitgang van wetenschap, techniek en kunst volgt, heeft daarmee,
dunkt me, nog niet veel gezegd. Ook is het niet genoeg daar nog aan
toe te voegen: de Kerk heeft er alle belang bij dat de culturele vooruitgang op de juiste wijze verloopt, dat er een harmonisch evenwicht
bewaard blijft tussen de verschillende disciplines, dat de vooruitgang
niet in tegenspraak komt met wat men het spiritualistisch humanisme
pleegt te noemen of met een goed begrepen cultureel pluralisme.
Dat weten we natuurlijk allemaal, dat is gemeengoed. Maar daarmee
brengen we nog geen vruchtbare dialoog tot stand tussen Kerk en
cultuur, en dan bedoel ik niet de cultuur van het verleden, maar die van
vandaag en morgen. Willen wij van de ontmoeting tussen Kerk en
cultuur een reële ontmoeting maken, een die in de realiteit staat en
daarin groeit, dan moeten wij er ons eerst duidelijk van bewust worden
dat er enkele wezenlijke veranderingen moeten komen in de hele culturele sfeer binnen de Kerk zelf, veranderingen die een onmiskenbare eis
zijn van de culturele situatie in deze tijd.
1. Eerst en vooral moet de Kerk haar eigen culturele armoede erkennen en, consequent, steeds naar grotere armoede streven.
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I k spreek hier niet van de materiële armoede, maar van een bijzondere
toepassing van de evangelische armoede op de kerkelijke cultuur. Niet
alleen wat haar instellingen en materiële goederen betreft, maar ook op
cultureel gebied houdt de Kerk sommige roemr ijke schatten uit het verleden in ere, wat niet helemaal overeenkomt met de geest van onze tijd.
Bijvoorbeeld onze scholastieke systemen in de filosofie en de theologie,
onze academische instituten en scholen, de studieprogramma's en
onderzoekmethoden aan onze universiteiten. Waar het nodig is, moet
de Kerk de moed hebben om deze rijkdommen te verzaken, ze moet er
in ieder geval niet zo veel op vertrouwen, er zich niet zo veel op beroemen, ze voorzichtiger aanwenden. Het zijn schatten die het licht van de
evangelische boodschap vaak meer onder de korenmaat zetten dan op
de kandelaar. Dikwijls staan ze de openheid van de Kerk in de weg
waar het gaat om de verworvenheden van de moderne cultuur of om de
rijkdommen van oude culturen buiten het christendom. Ze vernauwen
de universaliteit van de verkondiging, ze verdelen meer dan ze verenigen, ze stoten meer mensen af dan ze er aantrekken en overtuigen.
Het is helemaal mijn bedoeling niet, hier te pleiten voor een louter
negatieve theologische en culturele armoede in de Kerk. Ook wat de
cultuur betreft is er een onderscheid tussen de evangelische armoede en
een armoede die niet meer of nog niet menselijk is. lk pleit dus niet voor
onwetendheid of geestelijke onbeduidendheid. Wel echter voor versobering, zin voor betrekkelijkheid, mentale soepelheid, grootmoedigheid
en durf (durf om nieuwe wegen op te gaan, wat natuurlijk niet mogelijk
is zonder risico's), voor zuiverheid en nederigheid van het verstand:
dáárin bestaat de ware rijkdom der bovennatuurlijke wisheid en wordt
ons een verfijnd besef gegeven voor wat modern is samen met een
authentieke realistische zin voor de historische ontwikkeling.
Ik pleit niet voor een verzaking van ons cultureel patrimonium ter
wille van de verzaking, maar voor een verzaking die de weg openmaakt
voor nieuwe verworvenheden en die — reeds louter menselijk gesproken
-- tot grotere scherpte van intellect en strengere geestestucht kan leiden.
Altijd heeft de Kerk beweerd dat zij en haar leer niet met een of ander
systeem of met een of andere filosofische of theologische school geidentificeerd konden worden. Maar tot nog toe is dit meer een distinctie de
iure geweest dan in de praktijk. Nu wordt het tijd dat de Kerk en haar
boodschap ook in de prakt ijk losgemaakt worden van een bepaald cultureel systeem. Als zelfgenoegzame bezitters leven velen in de Kerk nog
te vaak in de overtuiging als zou dit systeem eeuwig en universeel zijn.
Om open te staan voor een echte dialoog met de cultuur van vandaag
moet de Kerk in een geest van evangelische armoede haar cultuur steeds
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soepeler maken en steeds meer oriënteren op de wezenlijke r ijkdommen
van de H. Schrift, op de geest en de taal van de bijbel. De Kerk moet
niet bang zijn dat zij dan door de mensen minder goed begrepen zal
worden of dat zij hen zal ontgoochelen. Als we het goed zien, vragen
de mensen immers juist dat van de Kerk. De cultuur van de Kerk zal
dan niet langer de indruk wekken een rationalistische of scientistische
cultuur van profane oorsprong te zijn, maar er zal een werkzame religieuze kracht van uitgaan die alle hedendaagse en komende culturen
kan doordesemen.
2. Uit het bovenstaande volgt onmiddell ijk dat er in de Kerk een
nieuwe koers moet worden gevonden inzake kerkel ijke cultuur en een
nieuwe p a i d e i a, vooral in haar eigen onderwijsinstellingen en in
het wetenschappelijk onderzoek.
Dit raakt de kern van Schema 13. Hoe kan er immers ooit een duurzame dialoog tot stand komen met de wereld als zij die uit naam van de
Kerk spreken — priesters en leken — gevormd worden volgens volkomen voorbijgestreefde studieprogramma's, als de wetenschappelijke taal
waarin zij moeten denken, vandaag een dode taal is, een taal die haar
universaliteit heeft verloren en niet meer bij machte is de nieuwe ideeën
uit te drukken die overal ter wereld gelden?
Uit het kernthema zelf van dit Schema blijkt dus dat hervormingen
nodig zijn. Komen die er niet, dan zal niemand ooit geloven dat onze
voorstellen oprecht zijn, niemand zal ooit geloven dat wij de eisen en de
ware verworvenheden van de hedendaagse cultuur echt respecteren.
3. De vragen van onze tijd eisen bovendien dat wij, aansluitend bij
een aloude traditie, opnieuw de gewoonte aannemen bisschoppen aan te
stellen die tevens leraren zijn. In de loop der eeuwen is de christel ijke
cultuur voor een groot deel het werk geweest van grote bisschoppen die
op een eminente wijze het herdersambt en het leraarsambt in zich verenigden. Ook nog na de late middeleeuwen en de moderne tijd ontstaat
de meest authentieke en eigen christelijke cultuur niet uitsluitend op de
academische katheders, maar ze komt minstens evenzeer van de bisschopsstoelen, van bisschoppen die ook theologen zijn. En dan bedoel ik
theologen in de oorspronkelijke, ware zin: niet mensen die alleen in
geleerde of scholastieke termen spreken en schrijven, maar geestel ijke,
'pneumatische' mensen, mensen die met God s p r e k en en uit die
intieme ervaring de wezenlijke richtlijnen halen voor hun beleid en hun
magisterium, bekwaam om de situatie en de betekenis van een tijd, een
volk, een cultuur te interpreteren. Dat is de volmaakte bisschop. Naar
dat soort bisschoppen moeten we terug. Tenminste voor zover dat van

KERK EN CULTUUR

317

onszelf afhangt en niet onmiddellijk van God, vooral dus waar het gaat
om de keuze van de kandidaten.
4. Tenslotte wil ik iets dat in heel dit Schema verondersteld wordt,
nl. de noodzaak om tot de oude traditie terug te keren, ook nog toepassen op een ander belangrijk terrein: leken moeten aangemoedigd worden
om zich aan echt wetenschappelijk onderzoek te wijden in de theologie.
Daarmee bedoel ik niet alleen dat het als normaal beschouwd moet
worden dat leken enige theologische cultuur verwerven (helaas minimaliseren wij ook dat nog), maar ik heb iets veel belangr ijkers op het oog,
dat wel niet voor allen toegankel ijk is maar zeker voor velen.
Onder de voorwaarden voor een vruchtbare dialoog tussen Kerk en
cultuur noemt Schema 13 de noodzaak dat vele bekwame leken zich
helemaal wijden aan het wetenschappelijk onderzoek. Maar het Schema
spreekt slechts van de profane wetenschappen. Waarom ook niet van
de theologie?
De bisschoppen-theologen over wie ik boven heb gesproken moeten
bijgestaan worden door leken-theologen. Zoals er vroeger waren, voordat de kerkel ijke cultuur het monopolie werd van geestelijken, en zoals
er nu nog zijn in de Oosterse Kerk en in sommige reformatorische
gemeenschappen, heeft ook de Katholieke Kerk van vandaag vele zulke
leken-theologen nodig, leken die zich op hoog wetenschappelijk niveau
bekwaamd hebben in de leer van de Kerk.
We moeten voor de leken niet alleen maar de minder belangrijke
wegen openlaten: hun de toegang verschaffen tot onze theologische
scholen van tweede rang of slechts enkelen onder hen toelaten tot onze
theologische faculteiten voor geestelijken. We moeten hun de koninklijke weg openen: zij moeten instituten krijgen voor wetenschappel ijk
theologisch onderzoek, instituten die (onder leiding van de hiërarchie)
door henzelf en volgens hun eigen inzichten beheerd worden.
Alleen op die manier zal er in de culturele sfeer binnen de Kerk echt
iets nieuws gebeuren. Zowel de theologische scholen als de vorming
zelf van de clerus zal echt nieuwe wegen vinden. Eerst dan zullen de
kerkelijke culturele instellingen grondig vernieuwd worden. De paideia
van de Kerk en haar cultureel instrumentarium zullen een nieuwe dageraad beleven en krachtiger wederopleven. En allen — priesters en leken
— zullen zo gevormd worden dat ze de wereld verstaan. De leden van
de Kerk die -- zoals het Schema wenst — op de grensposten van de
menselijke wetenschap arbeiden, zullen er een doeltreffender hulp in
vinden om de cultuur van vandaag christelijk te inspireren. Dan zullen
alle ontwikkelde mensen als het ware organisch en spontaan aan de
theologie toekomen, die Gods Wijsheid is.

Vernieuwing der priesteropleiding
J. KERKHOFS S.J.

EKEN klagen nogal eens over de priesters. Soms komt dit voort uit

La een agressief antiklerikalisme, soms is het een vorm van gemakkelijk
zelf-excuus. Meestal echter klinkt er een positieve bezorgdheid in door.
Niet alleen wil men een meer apostolisch, minder administratief priestertype, maar men zoekt ook naar de menselijkheid van de priester, naar
zijn situatie als mens in de wereld, naar zijn rol als ambtsdrager en
profeet in de geloofsgemeenschap. De gelovige wil in de priester meer
echte, eigentijdse medemenselijkheid (niet als een apostolisch 'middeltje' ) en tevens een meer authentische mededeling van het persoonlijk
beleefde en theologisch verantwoorde heilsmysterie vinden. De eisen die
men aldus aan de priester stelt, zijn niet gering, maar wie zal zeggen dat
ze niet gerechtvaardigd zijn?
Ook vele priesters ervaren een malaise ten opzichte van hun eigen
levenssituatie in de wereld van vandaag. Zij ervaren een toenemende
vervreemding op een driedubbel vlak. Zij beleven dagelijks de kloof
tussen Kerk en wereld als het kruis van hun priesterschap, soms zelfs
als een vervreemding van zichzelf. Zij zijn er niet op voorbereid, de
snelle evolutie van de theologie -- van een eenzijdig eschatologisme
naar een meer incarnatorisch gerichte theologie, van wereldverachting
naar kerkdienst aan de wereld — te volgen. ( Boeken als b.v. het onlangs
verschenen en verder in dit nummer besproken Les nouveaux prêares
van Michel de Saint Pierre geven een geforceerd relaas van deze overgangscrisis ) . Tenslotte, nu de leken gelukkig steeds meer ruimte toeben
deeld krijgen, vragen deze priesters naar hun eigen specifieke theologi
sche plaats in de Kerk.
Deze malaise komt in vele verschijnselen aan het licht. In de meeste
landen van West-Europa gaan de priesterroepingen achteruit 1 ) . Het
aantal 'moeilijke gevallen' neemt toe en zeker de weerslag ervan in de
publieke opinie. Er groeit een hele literatuur over de zin en de betrekkelijkheid van het celibaat 2 ) . Er wordt getwijfeld aan de priester-leraar,
maar tegelijkertijd wordt de roeping van de priester-arbeider weer verdedigd. Sommigen willen in de priester een louter geestelijke leider of
begeleider zien, anderen willen hem, naast de andere binnenwereldlijke
1) Hierover publiceert de internationale stichting Pro Mundi Vita weldra een uitgebreid rapport.
2) Een uitvoerige bibliografie vindt men in: Het Celibaat, speciaal nummer van Te
Elfder Ure, juli-augustus 1964. Zie ook H. Fesquet, Trois questions brulantes a Rome,
Grasset, Paris, 1964.
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beroepen, ook een academische status verlenen, Deze crisis is niet abnormaal. Als de Kerk zich opnieuw bezint op haar taak in de wereld,
dan ligt het voor de hand dat de taak van haar 'vrijgestelden' in dat
onderzoek betrokken wordt. De overtuiging wint veld dat de wijziging
in de verhouding van Kerk en wereld een herziening van het gangbare
priesterbeeld vraagt 3 ) . In functie daarvan dient de hele opleiding opnieuw onderzocht te worden. Dit kan slechts gebeuren vanuit een vernieuwe kerktheologie en een aandachtig luisterende pastoraalsociologie.
Zoals op vele andere gebieden schijnt de Kerk ook hier op een keerpunt
te staan.
De Tridentijnse seminaries
Het Concilie van Trente erkende dat vele mistoestanden bij de clerus
in de reformatietijd mede een gevolg waren van een zwakke of niet
bestaande opleiding. Nog tijdens het Concilie vond een Zuid-Italiaanse
bisschop dat de kennis van het Onze Vader volstond om iemand priester
te wijden. Met het seminariedecreet Cum adolescentium aetas van 1563
werd een eind gemaakt aan de heersende anarchie. De bisschoppen
werden ertoe aangespoord om naast de bestaande universiteiten, in feite
bestemd voor de vorming van academici, voor de toekomstige zielzorgers
klein-seminaries (meestal 12-18 j.) en groot-seminaries ( filosofie en
theologie) op te richten 4 ) . Uit geldgebrek en vooral door een tekort aan
leerkrachten werd deze aanbeveling slechts langzaam in praktijk gebracht. Gaandeweg hebben zich, tot op vandaag, twee hoofdrichtingen
ontwikkeld. Schematisch kan men zeggen een Franse en een Duitse.
In het Franse systeem brengen sinds Monsieur Olier, de grondlegger
van de Société de Saint Sulpice, de priesterkandidaten de hele tijd van
hun opleiding door in het seminarie, waarbij zowel door de professoren
als door de geestelijke leiders het accent gelegd wordt op het geestelijk
leven in navolging van de kloosteropleiding. Alleen enkele universitaire
faculteiten en het seminarie van de Mission de France te Pontigny
vormen een uitzondering. Behalve in de stad Parijs worden de meeste
seculiere priesters langs klein-seminaries gerecruteerd. Naast de periode
3) G. Deelen, Beeldvorming over de priester in Streven, april 1964, pp. 664-669.
4) H. Jedin, Die Bedeutung des Tridentinischen Dekretes fiber die Priesterseminare
f fir das Leben der Kirche, in Theologie und Glaube, 54 (1964), 3, pp. 181-197: „Zoals
het hele hervormingswerk van het Concilie van Trente, was het Tridentijnse seminarie
geen ideale, in alle opzichten volmaakte en beproefde, wel echter een realistische
oplossing voor een schijnbaar onoplosbaar probleem: voor de massa van de diocesane
clerus een opleiding mogelijk te maken die beantwoordde aan de eisen van de zielzorg.
Mogelijk te maken, want van een dwang om in het seminarie te treden is er in het
decreet helemaal geen sprake" (p. 193).
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van militaire dienst garanderen sedert enkele jaren ook pastorale stages
meer contact met de wereld. In Duitsland (Oostenrijk en Zwitserland)
daarentegen krijgen de priesterkandidaten hun basisopleiding meestal
niet in een seminarie; ze volgen colleges in filosofie en theologie aan de
universiteit, waarbij ze al dan niet in gemeenschap leven. Alleen de
laatste twee jaren worden in een eigen Priesterseminar doorgebracht.
De geestelijke opleiding is daardoor wellicht minder in het geheel gesynthetiseerd dan in Frankrijk, maar aan de menselijke volwassenheid
en de intellectuele vorming worden veel hogere eisen gesteld.
Het Tridentijnse decreet betekende ongetwijfeld een grote stap vooruit, „zo groot", zegt Jedin, „dat men kon zeggen: dit decreet was op
zichzelf al genoeg om het hele Concilie van Trente te rechtvaardigen".
In een statische maatschappij gaf de nieuwe formule aan de priesteropleiding degelijkheid en beveiliging. In een pluralistische wereld in
voortdurende verandering helpt deze formule echter niet of niet genoeg
het priestertype vormen waaraan deze wereld behoefte heeft.
Zoeken naar vernieuwing
De bezinning op het Tridentijnse systeem werd vooral na de tweede
wereldoorlog dank zij een aantal publikaties op gang gebracht. Sommigen benaderen het probleem vanuit de hoek der wetenschappelijke
opleiding 5 ) . De democratisering van het hoger onderwijs vergt immers
intellectueel steeds beter voorbereide priesters. De zorg om de academische Nachwuchs stelt vooral in Duitsland problemen, waar de theologische faculteiten der staatsuniversiteiten op peil dienen gehouden te
worden 6 ) . Een splitsing van de priesteropleiding in een meer wetenschappelijke cyclus en een meer pastorale wordt door velen als oplos
sing voorgesteld, des te meer daar het intelligentiepeil der priesterkandidaten niet steeds een echte academische vorming mogelijk maakt 7 ) .
Velen verdiepen zich in de structuur van de priesteropleiding en ver5) K. Rahner, Zur Frage der Ausbildung der Theologen heute, in Sendung and
Gnade, 1959, p. 343 vlg.; K. Rahner, Die Ausbildung kunf tiger Priester, in Stimmen
der Zeit 175 (1964) , pp. 173-193; een reeks artikelen van Antweiler in Theologie and
Glaube (van 1957 tot 1964); Georg May, Die Ausbildung des Weltklerus in Dentslind, in T ubinger Theologische Quartalschrift, 144 (1964) , pp. 170-215; F. Klostermann, Ueberlegungen zur Reform der theologischen Studien, in Theologisch-praktische
Quartalschrift, 112 (1964), pp. 273-312; L. Orsy, University Training in the Church,
in The Month, sept. 1964, pp. 120-128; enz.
6) J. Hoeffner, Die Entwicklung des Wissenscha f tlichen Nachwuchses in der katholischen Theologie Deutschlands vom 1 April 1955 bis 31 Márz 1961, in Jahrbuch des
Instituts fur christlische Sozialwissenschaften des West f álischen Wilhelms-Universitát
Munster, 4 (1963), p. 106 vlg.
7) H. Stenger, Aptitudes mentales comparées et orientations intellectuelles des étudiants en théologie de langue allemande, in Social Compass, 8 (1961) , pp. 305-316.

VERNIEUWING VAN DE PRIESTEROPLEIDING

321

zetten zich tegen de scheiding in een filosofische inleiding (2 jaar) en
een theologie-cursus (4 jaar) . Enquêtes hebben de behoefte aan een
integratie van filosofie en maatschappij-wetenschappen in de hele theologische opleiding onderstreept 8 ) .
Anderen zijn hoofdzakelijk bezorgd om de menselijke en affectieve
vorming. De onvolwassenheid of de eenzijdigheid van vele geestelijken
doet hen de vraag stellen naar de zorg voor de ontwikkeling van de
eigen menselijkheid bij seminaristen en priesters. Algemeen groeit de
overtuiging dat de priesters te vroeg worden gewijd e ). Velen vinden
dat de persoonlijkheid soms zodanig in dienst van de groep wordt gesteld, dat de priester er psychologisch door ontwricht geraakt. Hij moet
voortdurend een opgelegde rol vervullen, die hem steeds dwingt een
'officieel persoon' te zijn zonder voldoende ruimte voor een gezond
privé-bestaan. De enquête van T. Lindner, L. Lentner en A. Holl te
Wenen 10 ) reveleert de opinie der jongeren terzake op treffende wijze:
enerzijds wordt de jeugd aangetrokken door het 'onbereikbaar' hoge
priesterideaal, anderzijds erkennen bijna alle ondervraagden dat zij
afgeschrikt worden door het gemis aan mogelijkheden nog eenvoudig
'zichzelf' te kunnen blijven in het als zeer strak beschouwde kader van
het priesterbestaan. Wanneer de opgelegde priesterrol dan nog sterk
door voorbije maatschappelijke structuren wordt medebepaald, kan de
spanning in het priesterleven soms al te groot worden. De nog sterk
feodale gezagsuitoefening binnen de Kerk, het eerder kerkrechtelijk dan
evangelisch optreden van oversten, doch ook de ver-klerikaliseerde
opvattingen van een sterk traditie-gebonden oudere generatie van leken
kunnen dan zwaar wegen. Vooral wanneer tegelijkertijd de vernieuwde
huwelijksspiritualiteit en de steeds duidelijker erkenning van de personalistische waarde der sexualiteit bij velen de vraag naar de betekenis
van het exclusief celibataire leven van de Latijnse seculiere priesters
veel zinvoller doen stellen dan in de defensieve Tridentijnse periode 11)
8) H. Stenger, Wissenschaft and Zeugnis (Die Ausbildung des katholischen Seelsorgeklerus in psychologischer Sicht), Salzburg, 1961.
9) Reeds bij de voorbereiding van het Concilie van Trente eiste Juan de Avila in
zijn Memorial primero para Trento de leeftijd van 30 jaar voor de priesterwijding. Op
het Concilie zelf werd door vele bisschoppen in die zin gesproken; zo vroegen don
Pedro Guerrero, aartsbisschop van Granada, don Gaspar Cervantes, bisschop van
Modena, de bisschop van Chalons e.a. een minimum leeftijd van 30 jaar; de hongaarse
bisschop Georg Drascovich vroeg 33 jaar. Wonder genoeg was de Jezuïetentheoloog
Lainez ertegen!
10) Priesterbild and Berufswahlmotive. Ergebnisse einer sozialpsychologischen Untersuchung bei den Wiener Mittelschulern, Wenen, 1963.
11) Zie o.m. J. Crottogini, Werden and Krise des Priesterberufes, Einsiedeln, 1955;
id. Ausbildung and Erziehung der Theologiestudenten heute, voordracht gehouden op
8 juli 1963 in het Instituut voor Europese Priesterhulp te Maastricht; Priesterausbildung heute, in Geist and Leben, 37 (1964), pp. 202-215; Rudin, Die Reife zur Ehe
and zum Priestertum, in Orientierung, Zürich, 15 okt. 1964.
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Een derde grondtrek in de huidige discussie omtrent het nieuwe
priesterbeeld is het zoeken naar een meer pastorale vormgeving aan de
priesteropleiding en aan de beleving van het priesterschap. Volgens
velen dienen in de opleiding zelf zowel de binnenkerkelijke dialoog als
de dialoog met de wereld van geloof en ongeloof onderhouden te worden. De intrede in het seminarie wordt niet beschouwd als een uittreden
uit de wereld, doch als opleiding tot Kerkdienst aan de wereld op weg
naar God. Zulks vergt een herziening van de hele klassieke seminariestructuur: geen voltooien van de wetenschappelijke opleiding door
enkele pastorale corrolaria, doch een zielzorgelijke oriëntatie van de
hele structuur en van elk der tractaten. In zijn opleiding zelf reeds moet
de priester leren luisteren naar de wereld. Dit luisteren moet bovendien
in een groep gebeuren (vandaar de behoefte aan een opleiding in
équipe-systeem) en moet voorbereiden op handelen in een groep, op een
'pastorale d'ensemble'. Velen stellen dan de vraag naar een nieuwe
verhouding tussen priesters en bisschoppen en tussen leken en clerus:
slechts een onbevangen binnenkerkelijke dialoog tussen deze groepen
van gelovigen kan hen in staat stellen samen echt bevrijdend mee te
werken aan de opbouw en de medeverlossing van de wereld. M.a.w. een
vernieuwde pastorale opleiding dient gedragen te worden door het
perspectief van vernieuwde kerkelijke structuren, meer dialogaal, minder
feodaal en triomfalistisch.
Tenslotte — en wellicht is dit het voornaamste — wordt de behoefte
gevoeld aan een verdiepte religieuze opleiding. De priesters van morgen
zullen eerst echt gelovigen moeten zijn. Naarmate de betekenis van de
letter afneemt, dient de geest des te krachtiger aanwezig te zijn. Velen
zijn zich hiervan bewust 12 ). De seminarie-opleiding dient zo opgevat
dat zij mensen van God voorbereidt en niet hoofdzakelijk kerkelijke
ambtenaren. In velerhande vormen wordt teruggegrepen op de idee van
kardinaal Mercier om bij de aanvang van de seminarietijd een periode
van intense inleiding tot het geestelijk leven te voorzien, een soort
geestelijke propaedeutica (van 6 weken tot 5 maanden) . Vele kandidaten
worden immers wel aangetrokken door het ideaal van dienstbaarheid,
maar missen bij de intrede in het seminarie voldoende geestelijke cultuur. Deze geestelijke opleiding zou de priesterkandidaten en de priesters later vergezellen door heel hun leven, zoals het nu reeds op vele
plaatsen gebeurt ( gezamenlijke 'levensrevisies', nazorg voor jonggewijden, aangepaste hulp om oudere geestelijken te begeleiden en tot voortdurend nieuwe integratie in de snel veranderende Kerk te helpen, enz.) .
12) J. Sauvage, Maturation humaine et surnaturelle, in Vocations Sacerdotales et
religieuses ( No. special: Problèmes de grands séminaires ) , nr. 216, oktober 1961.
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Het tweede congres over het priestervraagstuk in Europa
Sedert een tiental jaren begint deze algemene vernieuwingswil vorm
te krijgen in een aantal initiatieven, zowel in Europa als elders 13 ) . Meer
dan een aarzelend begin van dieper gaande structuurhervormingen kan
men er misschien nog niet in zien, maar enkele ervaringen kunnen hier
toch wel reeds gebundeld worden als typerend voor een grondgebeuren.
Wat West-Europa betreft werd een eerste balans opgemaakt tijdens
het Europese congres over de priesteropleiding, dat als een voortzetting
van het Weense congres van 1958 14 ) van 31 augustus tot 3 september
1964 georganiseerd werd door het Institut für Europaische Priesterhilfee
te Maastricht. Als basis voor de discussies, die geleid werden door Mgr.
F. Jachym, aartsbisschop-coadjutor van Wenen, dienden o.m. een
Feres-enquête in 10 groot-seminaries uit zes landen en afzonderlijke
rapporten over de algemene toestand per land. De formule van een
beperkt congres ( 80 deelnemers, waaronder 6 bisschoppen, een 30 tal
seminariedirecteuren, vele professoren en specialisten, zoals P. A.
Mayer O.S.B., secretaris van de pauselijke commissie voor de seminaries, V. Puchol en C. Doria, respectievelijk voorzitter en secretaris van
de Spaanse Comisión Episcopal de Seminarios, Prof. Fromm, voorzitter
van de Duitse Regentenkonferenz, enz.) en de afwezigheid van elke
publiciteit — de pers was niet toegelaten — maakten het mogelijk tot de
kern van de zaak door te dringen. Twee thema's beheersten de debatten:
het huidige priesterbeeld en de daarbij aansluitende priesteropleiding.
Deze onderwerpen werden vanuit diverse hoeken belicht: Mag. P.
Anciaux ontwikkelde een theologische visie op het priesterschap, terwijl
W. Goddijn O.F.M., directeur van het Pastoraal Instituut der Nederlandse Kerkprovincie, het fenomeen priester in een geseculariseerde
maatschappij onderzocht en de leek Prof. Winter (Wenen) zijn door
vele wereldreizen genuanceerde kijk gaf op de dienstfuncties van de
priester binnen het primair gestelde Godsvolk. Mgr. J. M. Reuss, hulpbisschop van Mainz, president van het groot-seminarie aldaar en auteur
van een vernieuwend artikel over geboorteregeling, behandelde heel
fijnzinnig de geestelijke opleiding. Indrukwekkend was de slotvoordracht van kardinaal Suenens, die de grondlijnen schetste voor een
seminarie van de toekomst naar aanleiding van het experiment in het
I oannes XXIII-seminarie te Leuven.
Daar binnenkort een uitvoerig verslag van dit congres gepubliceerd
13) Van 20 tot 24 juli werd de tweede Christopher Study Week te New-York
gewijd aan het thema „Apostolic Renewal on the Seminary".
14) T. Kerkhofs, Europa en zijn priesters, in Streven, januari 1960, pp. 360-365.
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wordt, kunnen we hier volstaan met een samenvatting van de voornaamste conclusies. De pluralistische wereld en de moderne kerktheologie vragen een nieuw priestertype en dus een nieuwe opleiding. In die
opleiding moeten de werkelijke keuzevrijheid van de kandidaten en hun
volwaardige menselijke, christelijke en priesterlijke ontwikkeling gewaarborgd worden. Wil men de opleiding aanpassen aan de reële,
overal verschillende toestanden in de Kerk, dan moet men gaan experimenteren. In het slotcommuniqué wordt uitdrukkelijk gevraagd „dat het
Concilie aan de bisschoppen volledige vrijheid zou geven om die maatregelen te treffen die regionaal nodig zijn, zoals het invoeren van voorbereidingsstages voor de priesterwijding (van 1 tot 4 jaar) en het aanbrengen van een grotere individuele differentiatie in de voorbereiding
der kandidaten" 15 ). De wens werd geuit, geen 'jaren' meer te wijden,
maar 'personen', rekening houdend met hun volwassenheid. De meesten
verlangden een verschuiven van de priesterwijding van 24 naar 27-29
jaar, na een stage die zou uitlopen op de keuze tussen gehuwd diakor
naaf en celibatair priesterschap. De hele opleiding zou daarbij (naar het
woord van kardinaal Suenens) 'gepastoraliseerd' moeten worden: de
kandidaten moeten in het geestelijk leven ingeleid worden niet als monniken, maar als zielzorgers; de opleiding in équipes moet hen voorberei
den op de nieuwe structuren van de gezamenlijke pastoraal; reeds
tijdens de opleiding moeten zij een intensiever contact hebben met leken
en christelijke gezinnen, enz. Tot slot werd aan Mgr. J. Dellepoort,
directeur van het Instituut, opdracht gegeven een werkgroep samen te
stellen om deze thema's verder uit te diepen en een nieuw congres voor
te bereiden over twee jaar. Inmiddels werden een coördinatiecommissie
en 6 subcommissies opgericht 16 ) . Daar zullen ook gehuwde leken en
vrouwelijke religieuzen aan meewerken.
Naar een nieuw en pluriform priestertype
Eén hoofdtrek schijnt in het priestertype van morgen te domineren:
dit priestertype zal pluriform zijn. In een geseculariseerde en pluralistische wereld, waarin de Kerk als publieke institutie bijna overal steeds
duidelijker teruggaat, verdwijnt het middeleeuwse fenomeen van de
15) In alle jonge Kerken wordt deze grotere vrijheid in de vormgeving der priesteropleiding als een van de hoofdobjectieven beschouwd. Zie b.v. J. Neuner, Priesterbildung in Indien, in Stimmen der Zeit, sept. 1963, pp. 421-433.
16) De rol van de priester in de wereld van morgen; de wetenschappelijke opleiding;
de geestelijke en pastorale opleiding; het celibaat en de affectieve opleiding; de vorming der opleiders; en tenslotte het pastorale contact tussen kerkelijke overheid en
priesters.
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priesterstand. De christenen ( priesters en leken) verschijnen in de
wereld voortaan meer als een overal aanwezige pressiegroep, zoals
beschreven in de Brief aan Diognetos, dan als een vanzelfsprekend
structuurelement van de globale maatschappij. In landen met een katholieke minderheid zoals Skandinavië, India of de Islamwereld is dit even
treffend als in het hele communistische blok. Een goed begrepen scheiding van Kerk en Staat brengt ook de 'christelijke naties' tot een gezonde secularisering. Het ambt (of de functie) van de priester valt in de
hedendaagse geloofsgemeenschap steeds minder samen met een beroep
(of stand) in de wereldlijke samenleving. In het gedesacraliseerde
publieke leven verliest hij zichtbaar zijn universele herdersfunctie en
binnen de geloofsgemeenschap ervaart hij zich meer als liturg, als
dienaar en bezieler dan als hoogste gezagsinstantie voor tijdelijk en
geestelijk welzijn.
Parallel met dit proces groeit de behoefte aan méér priesters. De Kerk
der gelovigen vraagt kleinere liturgische gemeenschappen, waarin het
christenzijn existentiëler en persoonlijker kan beleefd worden. In de
wetenschappelijke wereld en in de wereld van de arbeiders, die beiden
van de kerk vervreemd zijn, groeit de behoefte aan christelijke aanwezigheid in kleine kernen. Deze milieus vragen naar hun priester, een
man uit hun milieu genomen om in dat milieu Gods Kerk ambtelijk
tegenwoordig te stellen. En dan is er nog de hele niet-West-Europese
wereld. Zuid-Amerika, waar de kleine plattelandsgemeenten en de
grote agglomeraties chronisch lijden aan een werkelijk uitzichtloos
priestertekort, en Afrika waar de wanverhouding tussen priesters en
gedoopten toeneemt.
Een derde beschouwingswijze vult deze diagnose aan. De grotere
eerbied voor de keuzevrijheid van de toekomstige priesterkandidaten zal
ook in de Zuid-Europese landen steeds meer doen twijfelen aan de zin
van de klein-seminaries (12-18 jaar) en zal de voorbereiding op de
priesterwijding doen verlengen. Daardoor zal het aantal priesters weer
afnemen. Intussen groeit ook de zorg om het menselijke levensniveau
der priesters. De armoede van vele seculiere geestelijken in Frankrijk,
Italië en Skandinavië — om ons tot het rijke Europa te beperken — tart
elke beschrijving. Hun menselijke waardigheid en apostolische doelmatigheid zouden erbij winnen indien zij naast hun functie van ambtsdrager en bezieler in de soms zeer kleine geloofsgemeenschap (met dikwijls
slechts 3-10% praktizerenden) een profaan beroep konden uitoefenen.
Al deze overwegingen leiden tot de slotconclusie: om aan de zeer
gevarieerde noden van Kerk en wereld in deze tijd tegemoet te komen,
worden er verschillende priestertypes gevraagd. Er zullen dus verschil-
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lende opleidingsvormen nodig zijn. Naast de klassieke seminarieopleiding of de meer gespecialiseerde seminarieopleiding voor late roepingen,
waarvan Salamanca een model is in het genre, schijnt de tijd aangebroken om moedig en geleidelijk nieuwe experimenten te wagen. Enkele
suggesties mogen dit verduidelijken. Er zijn ernstige jonge arbeiders die
priester willen worden. Waarom hen uit hun milieu halen en hen daarvan door een seminarieopleiding bijna onherroepelijk vervreemden? De
langere voorbereidingstijd, die ook in het specifieke seminarietype zal
gevergd worden, maakt het toch mogelijk de theologische studies over
verschillende jaren te spreiden en door avondlessen, weekends en
recollecties de priesterkandidaat uit het arbeidersmilieu voldoende en
doelmatig op te leiden. Hetzelfde is mogelijk voor afgestudeerde academici die priester willen worden. Heeft het zin, iemand na 5 of 6 jaar
universiteit nog tot 6 jaar seminariestudie te verplichten? Vooral nu de
late roepingen toenemen, wordt dit vraagstuk reëel. Vervolgens kunnen
bisschoppenconferenties de vraag stellen naar de meest geschikte wijze
om praktisch te voorzien in een structureel priestertekort. Overal vindt
men leken die door hun apostolische zin, hun evenwicht en hun ernstig
huwelijksleven de degelijkheid van hun christenzijn in moeilijke situaties
bewijzen, en dit niet uit ambtelijke plicht maar volledig vrij. Door theologische avondlessen en een aangepaste pastorale voorbereiding zouden
deze mannen kunnen worden gewijd voor een bepaalde gemeenschap,
waarvoor zij, naast hun profaan werk, de priestertaak zouden waarnemen. De celibataire seculiere priesters zouden in die gebieden dan vooral
in de steden en voor meer universeel en gespecialiseerd apostolaat (in
groepen) ingezet worden, zoals de religieuzen. Het lijdt geen twijfel dat
een dergelijke formule bepaalde voordelen biedt. Voor een langdurig
vervolgde Kerk kan zij de bestendigheid in de zielzorg garanderen.
Voor een theologische herwaardering van het huwelijk is zij niet onbelangrijk. Ook oecumenisch wordt hier een deur opengezet. De oecumenische beweging zal immers steeds meer met het fenomeen van de
gehuwde dominees en orthodoxe priesters geconfronteerd worden. Zowel de anglikaanse en lutherse als orthodoxe kerkleiding hebben zich
definitief uitgesproken voor deze vorm van priesterschap, naast de
celibataire. Elke stap naar de hereniging, individueel of in groep, zal
daarmee rekening dienen te houden.
Intussen zal de meerderheid van de clerus vermoedelijk toch de celibataire staat verkiezen. In de boven vermelde Feres-enquête verlangden
de meeste seminaristen naast de ongehuwde clerus ook een gehuwde
clerus in de Latijnse Kerk; doch op de vraag wat zij zelf zouden kiezen,
antwoordden 11 op 99 dat zij zouden aarzelen, 16 zeiden dat zij over de
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vraag onvoldoende hadden nagedacht en 72 dat zij celibatair zouden
blijven. Voor deze meerderheil zal naast een pluriforme opleiding de
zorg voor de menselijke en pastorale volwassenheid een steeds grotere
rol gaan spelen. Vooreerst zullen de priesters, gedwongen door de nood
aan specialisatie en onderlinge complementariteit, in de toekomst meer
als een équipe voor een stad of een agrarische zone optreden dan als
individuele all-round zielzorgers. Anderzijds, specialisatie vergt continuïteit, planning en overleg, vergt tevens verantwoorde opties in het
apostolaat en prioriteitenschema's. Dit alles is onmogelijk zonder dialogale structuren, waarin ook de leken aan het woord kunnen komen om
te zeggen wat zij van de priester verwachten en wat niet, en welke
priesters zij wensen (de liturgie herinnert nog aan de tijd dat zij ook
mochten meebepalen wie zij als priester wensten) .
Doch niet alleen de leken, ook de gewone priesters zelf. Hiertoe is
nodig dat het beleid zich bevrijdt van een defensieve, beveiligende en
ang$tige houding -- die het op vele plaatsen toch nog steeds aanneemt.
Wordt de 'democratisering' in het seminarie niet gevolgd door het
perspectief op soepele en doelmatige deelneming in de pastorale beslissingen later, dan leidt dit tot frustratie en ontmoediging. Kerkelijk gezag
moet luisteren naar de geest, waar hij ook waait. Alleen zo kan men
voorkomen dat vele initiatieven die van beneden uit komen, steeds maar
weer verzanden in de administratie. Een duidelijk bewijs voor de hardhorigheid van sommige milieus is het conciliaire schema over de priesters, waarvan kardinaal Meyer van Chicago zei: „Hier wordt uitsluitend
in termen van plicht gesproken, zonder een woord van opbeuring of
aanmoediging. Het schema is onevenwichtig. Ik verlang een totaal
nieuw schema dat beter beantwoordt aan de verwachtingen van de
priesters". Het schema werd dan ook afgekeurd.
Heel de vernieuwing tenslotte zal slechts kans op slagen hebben
indien zij de Geest vertrouwt en ophoudt het huidige mysterieuze Kerkgebeuren te vervlakken tot sociologische tegenstellingen van progressieve en conservatieve vleugels; indien zij eerst naar de positieve mogelijkheden ziet en d an pas naar de gevaren die elke omwenteling impli
ceert. En in dit vertrouwen van de Geest moeten bisschoppen, priesters
en leken elkaar de hand durven geven. Vele goede maatregelen van
beleid kunnen niet genomen worden omdat de leken nog niet rijp zijn
om ze te dragen en mee te dragen. Anderzijds laat de versnelling van
de geschiedenis de Kerk geen wachttijd toe. Zowel theologisch als
pastoraal, zowel missionair als oecumenisch is de nieuwe bezinning op
de functie van het priesterschap en de opleiding daartoe een der meest
dringende noden van de Wereldkerk.

Macht en onmacht
van de Amerikaanse President
A. VAN PETEGHEM

V

AN 1776 tot 1883 streden dertien staten, gelegen aan de Atlantische kust, eendrachtig samen om zich onafhankelijk te maken van
Engeland. Maar na de overwinning was het afgelopen met de eendracht. Economische en politieke moeilijkheden verplichtten het Congres, dat in 1776 was samengeroepen, de zwakke en vage artikelen van
de Confederatie uit te vaardigen. Over de eenheid van de Amerikaanse
Staat was men het lang niet eens. De vertegenwoordigers van de dertien
staten intrigeerden tegen Washington en zijn generaals en aan de
soevereiniteit van de staten durfde men niet raken. Het Congres of
Centraal Bestuur had geen enkele reële macht. Het kon geen belastingen opleggen, het beschikte niet over federale rechtbanken en het had
geen bevel over leger of vloot. De eerste begroting, voor 1781-1782,
werd al spoedig de 'smeekbegroting' genoemd; van de gevraagde 9 miljoen dollar brachten de staten er na een jaar wachten slechts een half
miljoen samen. Na de Onafhankelijkheidsverklaring door het Verdrag
van Versailles in 1783 werd de chaos nog groter. Toen Washington in
het Congres verscheen om de dank van de natie in ontvangst te nemen,
waren er slechts 20 van de oorspronkelijke 58 leden aanwezig.
Dit had natuurlijk zijn weerslag op de buitenlandse positie van de
nieuwe Staat. Frankrijk verklaarde aan Jefferson dat het er niet aan
kon denken zo'n zwakke natie te erkennen. De Spaanse koning verleende vrije vaart op de Mississippi aan de staten die zich uit de unie
terug wilden trekken. De Algerijnse zeerovers die de Amerikaanse
koopvaardijschepen in de Middellandse Zee leegplunderden, hoefden
zich niet te bekommeren om represaillemaatregelen van een verscheurde
Staat.
In die omstandigheden riep Hamilton, die New York vertegenwoordigde, de andere staten bijeen in Philadelphia om er zich te beraden
over een nieuwe grondwet die de banden van de unie nauwer toe moest
halen. De bijeenkomst in Independence Hall was een succes. Op 17
september 1787 was de Amerikaanse grondwet klaar; na veel strijd
werd ze door de verschillende staten aanvaard. Eensgezind kozen de
kiesmannen George Washington tot president en John Adams tot vicepresident.
Lang werd gediscussieerd over de vraag, welke de macht zou zijn van
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het staatshoofd. Twee uiterste standpunten stonden hier tegenover
elkaar, dat van Hamilton en dat van Jefferson. Hamilton werd de leider
van de federalisten, de voorstanders van het centrale regime, die de
macht van de dertien staten wilden beknotten en onderwerpen aan het
gezag van Washington. In zijn hart was hij in de eerste plaats een aanhanger van het monarchaal gezag met een ministerie door de koning
benoemd. In zijn politiek testament lezen we: „Indien de regering in
handen is van een klein aantal, dan zal zij de grote massa tiranniseren;
is zij in handen van de massa, dan tiranniseert deze het kleine aantal.
Daarom moet ze in handen van beiden zijn en beiden moeten goed
onderscheiden worden. Zijn ze echter gescheiden, dan hebben ze behoefte aan een wederzijdse controle, een rem. Deze rem is de Monarch". Jefferson daarentegen stond een gedecentraliseerd regime voor,
met een zo groot mogelijke macht voor de verschillende staten en een
zo klein mogelijk toezicht door het centrale bestuur; hij eiste een president. Het conflict werd opgelost door een compromis. De uitvoerende
macht werd samengetrokken in de persoon van de President: „De uitvoerende macht zal liggen bij een President van de Verenigde Staten
van Amerika" 1 ) . Er was geen sprake van ministers, noch van raadsheren, noch van een ministerieel kabinet. Het Amerikaanse staatshoofd.
verenigt in zich de prerogatieven van de monarch en die van de moderne president.
Interpretaties
Wat is er in de praktijk terechtgekomen van deze grondwettelijke
macht, hoe werd ze uitgeoefend en door welke factoren werd ze beïnvloed?
Steeds heeft men verschillend geoordeeld over de reële macht van de
President en bijgevolg ook over de kwaliteiten die nodig zijn voor het
ambt. We citeren hier slechts enkele uitspraken van recentere datum.
Admiraal Dewey, die het ambt helemaal niet ambieerde, had er ook niet
veel respect voor: „De President heeft bijna niets anders te doen dan
de wetten van het Congres uit te voeren, dat is helemaal niet zo moeilijk" 2 ) . Voor Nelson Rockefeller daarentegen, die reeds tweemaal
tevergeefs geprobeerd heeft republikeins kandidaat te worden, is het
ambt zo hoog dat niemand de pretentie kan hebben er helemaal geschikt
1) „The executive power shall be vested in a President of the United States of
America".
2) „I am convinced that the office of the president is not such a very difficult one
to fill, his duties being mainly to execute the laws of Congress".
20
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voor te zijn: „Men moet bescheiden zijn wat betreft zijn capaciteiten
voor het presidentschap. Het ambt is zo enorm dat niemand alle kwaliteiten ervoor heeft. Het lijkt mij het zwaarste ambt in de wereld" 3).
Truman tenslotte, die de last van het presidentschap heeft gedragen in
de hete dagen van de koude oorlog, schreef in 1952 aan het adres van
Eisenhower, de toenmalige kandidaat voor de republikeinen: „Ik doe de
hele dag niets anders dan anderen proberen te overtuigen dingen te
doen waartoe ze zelf het initiatief zouden moeten nemen; dat is alle
macht die een president heeft" 4 ) . Misschien liet Truman hier teveel
zijn ontgoocheling spreken: vanaf 1945 had hij Eisenhower beschouwd
als een mogelijke kandidaat voor zijn eigen partij, de democraten.
Ieder van deze oordelen heeft iets eenzijdigs, maar uit de geschiedenis
blijkt dat ze ook ieder een stuk waarheid bevatten. Elke president heeft
van zijn ambt iets specifiek persoonlijks gemaakt, dat verschilde van dat
van zijn voorganger en opvolger. De grondleggers van de Amerikaanse
republiek hebben de president geen duidelijk omschreven taak gegeven.
Ze wilden uitsluitend een eenheid tot stand brengen in de totale uitvoerende macht. De huidige presidentiële macht is slechts de resultante van
een reeks pragmatische aanpassingen aan tijd en omstandigheden door
de president zelf.
Overdreven macht

Uitgaande van de bepaling van de grondwet, dat heel de uitvoerende
macht in handen is van de President, en steunend op de traditie, kan
men de macht van de President als volgt samenvatten.
Hij is de opperbevelhebber van alle strijdkrachten. Hij int alle federale belastingen en douanerechten. De munt en ook de posterijen hangen van hem af. Hij gaat leningen aan. Hij sluit de verdragen met
andere mogendheden, met dien verstande dat 2/3 van de Senaat ze
moeten goedkeuren vooraleer ze van kracht worden. Hij benoemt de
ambassadeurs en de andere leden van de buitenlandse dienst. Hij benoemt de leden van het Hoog Gerechtshof en een groot aantal andere
staatsambtenaren; voor velen daarvan heeft hij echter de goedkeuring
van de Senaat nodig. Hij heeft het recht van gratie. Hij heeft de verplichting, het Congres regelmatig in te lichten over de toestand van de
verenigde staten; dit doet hij minstens eens per jaar in de zgn. State of
3) „One has to be modest about one's qualities for the presidency. The job is so
big no one person has all these qualities. I think it is the toughest job in the world".
4) „I sit there all day, trying to persuade people to do things they ought to have
sense enough to do without my persuading them .... that's all the powers of the president amount to ....".
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the Union. Hij heeft het recht om door middel van boodschappen aan

het Congres alle middelen aan te bevelen en maatregelen bekend te
maken die hij nodig acht. Hij heeft een vetorecht over de wetten die
door het Congres warden aangenomen. Dit veto vervalt echter indien
de wet nadien toch door beide Huizen met 2/3 meerderheid wordt goedgekeurd.
Het hangt echter van de President zelf af wat hij in de praktijk met
zijn macht doet. Sommige presidenten waren slechts lakeien van het
Congres. Anderen daarentegen, en daartoe behoorden Lincoln, Ted
Roosevelt, Wilson, F. D. Roosevelt, Truman en Kennedy, wilden hun
macht zoveel mogelijk uitbreiden. Lincoln steunde op zijn recht en zijn
plicht om de vrede in de unie te handhaven en regeerde tijdens de
Secessie-oorlog als een ware dictator. Zonder tussenkomst van het
Congres wierf hij vrijwilligers aan, hij beheerde het budget naar eigen
goeddunken, hij schorste de persoonlijke rechten van de Amerikaanse
burgers en hief het briefgeheim op. Jefferson kocht Louisiana zonder
toestemming te vragen aan het Congres. In de Frans-Engelse oorlog op
het einde van de 18e eeuw besliste Washington over Amerika's neutraliteit. Jackson schafte op een bepaald ogenblik het uitgifterecht van
bankbiljetten van de Bank of the United States af. Ted Roosevelt sprak
over de President als over een „steward of the nation", die in alle omstandigheden zelf moest uitmaken of de rechten en belangen van de
natie geschaad werden en wat hij daartegen kon ondernemen. In 1950,
bij het begin van de oorlog in Korea, besliste Truman, het hele leger, de
vloot en de luchtmacht in te zetten „to restore peace and order in
Korea".
Een bijzonder aspect van de presidentiële macht werd duidelijk in het
licht gesteld in de rassenconflicten onder het bewind van Eisenhower
en Kennedy. Zij maakten gebruik van hun recht, tussenbeide te komen
in crisisgevallen die eigenlijk door de gouverneurs van de staten opgelost zouden moeten worden. Indien dezen weigeren de federale wetten
ten uitvoer te leggen, zich tegen de orde verzetten (Faubus in Little
Rock) of niets doen om de orde te handhaven (Barnett in Oxford) ,
dan kan de President federale troepen inzetten of de ordemacht van de
rebellerende staat federaliseren en aan het bevel van de gouverneur
onttrekken. Kennedy maakte van dit recht gebruik in 1963, toen gouverneur Wallace van Alabama de universiteit van Tusculoosa blokkeerde voor twee negerstudenten. Vier en een half uur lang debatteerde
Wallace met Kennedy's bijzondere gezant, Katzenbach. Alabama's
nationale garde werd gefederaliseerd, Wallace verloor er alle gezag
over. Men herinnert zich de historische woorden van brigade-generaal
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H. V. Gratham tot zijn gouverneur: „Het is mijn droeve plicht u mee te
delen dat de nationale garde gefederaliseerd is. Ga als het u belieft op
zij, opdat het vonnis van het Gerechtshof uitgevoerd kan worden" 5 ) .
Tot de speciale machten van de President behoort eveneens, zoals we
zeiden, het vetorecht over de wetten van het Congres. Dit is logisch als
men weet dat in de Verenigde Staten om de vier jaar een President
wordt gekozen terwijl om de twee jaar het Huis van Afgevaardigden
helemaal en de Senaat voor 1 /3 wordt vernieuwd. Voor verschillende
presidenten heeft dit de onverkwikkelijke toestand meegebracht dat zij
een tijd lang moesten regeren met een Congresmeerderheid die niet tot
hun partij behoorde. Truman regeerde van 1950 af met een republikeinse meerderheid en Eisenhower moest het in zijn tweede ambtsperiode
stellen met een democratische meerderheid in de twee Kamers. In het
vetorecht vindt de President een middel om zich enigszins te verdedigen
tegen de eventuele onwil of tegenwerking van de wetgevende macht.
Vooral de laatste presidenten hebben van dit recht nogal gebruik gemaakt. Washington wendde het slechts twee maal aan, Cleveland
(1885-1889) echter 414 maal. Van de moderne presidenten maakte
Hoover er slechts 50 maal gebruik van in één ambtsperiode; bij F. D.
Roosevelt liep het aantal op tot 631 (in vier ambtsperioden) , bij Truman
tot 250 en bij Eisenhower tot 181.
Het recht van de President om ambtenaren te benoemen wordt soms
overschat. Vele ambtenaren kunnen helemaal niet meer afgezet worden.
Bovendien bewijst de praktijk dat de President vaak rekening moet
houden met het plaatselijk bestuur van de partij of een aantal partijbonzen moet belonen voor bewezen diensten tijdens de verkiezingscampagne. Bij elke presidentswisseling komen en gaan er zowat een
zesduizend ambtenaren op een totaal van twee miljoen. Wel moet men
zeggen dat het dan precies deskundigen en topfunctionarissen betreft
die het meest invloed hebben op de belangrijke beslissingen van de
President. Met Truman b.v. verdween een van de meest bekende sovjetologen van het toneel, Kennan. De dood van Kennedy deed ook
Salinger, Sorensen en Galbraith verdwijnen.
Al kan de macht van de President, zoals we die tot nog toe beschreven hebben, bijna onbeperkt schijnen, toch heeft geen enkele onder hen
verzuimd regelmatig contact te onderhouden met het publiek. Een weerspannig Congres kan door de wil van het volk gedwongen worden tot
medewerking. In dat licht moet men ook de bijzondere zorg zien waarmee de pers wordt omringd. De speciale verslaggevers van het Witte
5) „It is my sad duty to inform You that the national guard has been federalized.
Please stand aside that the order of the Court may be accomplished".
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Huis worden wel eens de troetelkinderen van de Amerikaanse perswereld genoemd. Ze hebben hun kantoren in het Witte Huis zelf en
zijn dan ook op de hoogte van alle gedragingen van de President.
Vormden de regelmatig georganiseerde persconferenties vroeger min of
meer geheime zittingen, sinds Kennedy (en gedeeltelijk reeds sinds
Eisenhower) zijn ze door middel van de T.V. toegankelijk voor iedere
Amerikaanse burger. Ze hebben daarmee natuurlijk wel iets verloren
van de intimiteit van F. D. Roosevelts „praatjes aan de haard" waarin
hij wekelijks een overzicht gaf van de toestand van de Amerikaanse
staat. Misschien werd de macht van de public relations nooit zo duidelijk aangetoond als in het geval van Truman: in 1948 voorspelden alle
politieke opiniepeilers zijn nederlaag; hij werd herkozen dank zij een
hardnekkige kiescampagne.
Beperkte onmacht
Toch kan de President niet doen wat hij wil. Hij is gebonden door
een reeks van zowel grondwettelijke als feitelijke beperkingen.
Het Congres kan het presidentiële veto breken. De benoeming van
vele ambtenaren moet bekrachtigd worden door de Senaat. Het budget
moet goedgekeurd worden door het Congres; in de regel wordt het nooit
in zijn geheel verworpen, maar gewoonlijk wordt het fel besnoeid.
Theoretisch kan de President door het Congres afgezet worden. Dit
is echter nooit gebeurd; Andrew Johnson, die in 1865 Lincoln opvolgde
en diens dictatoriale macht probeerde over te nemen, ontsnapte met juist
één stem aan de smadelijke afzetting. Ook het Hoog Gerechtshof beperkt de macht van de President. Toen Truman in 1952 aan zijn secretaris van Handel bevel gaf om, met het oog op een dreigende staking in
de metaalindustrie, de fabrieken over te nemen, werd dit bevel door het
Hoog Gerechtshof verworpen; Truman werd verplicht de overgenomen
industrieën terug te geven. Tenslotte weet de President heel goed dat
er om de vier jaar over zijn bewind wordt gestemd. Het schijnt nu wel
regel te worden dat elke president een tweede mandaat tracht te krijgen. Daardoor en mede door het feit dat ze hun eigen partij aan de
winnende hand willen houden, hoeden zij zich noodzakelijkerwijze voor
ieder onbesuisd optreden.
Vrienden en raadgevers

De President staat overigens nooit alleen. Vier groepen vormen wat
Van der Mandere genoemd heeft de presidentiële ambtelijke familie. In
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volgorde van hun invloed zijn het de persoonlijke vrienden van de
President, zijn braintrust, zijn officiële raadgevers van het executive
office, en tenslotte het veel omstreden kabinet.
De meeste presidenten hebben persoonlijke vrienden in hun beleid
betrokken en sommigen van dezen hebben een macht gehad veel groter
dan om het even welke officiële instelling. Soms ging hun invloed zo ver
dat zij konden optreden in naam van de President. Typisch is b.v. dat
de beste gedenkschriften over de periode van F. D. Roosevelt, verzameld door Sherwood, de Harry Hopkins Papers heten. Na Louis Howe
heeft deze Harry Hopkins tijdens Roosevelts presidentschap een rol
gespeeld van meer dan normale betekenis. Beiden waren ze op private
titel aan de persoon van de President gehecht. Howe koos Roosevelts
medewerkers, ontsloeg ze of veranderde hun status. Hopkins was meer
politiek georiënteerd en had een bredere visie op de buitenlandse politiek dan zijn voorganger. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij door
Roosevelt met belangrijke diplomatieke opdrachten belast en, buiten
staatssecretaris Hull om, herhaaldelijk naar Engeland en Rusland
gezonden.
Dat een middelmatige politieke figuur als Eisenhower zich nog meer
door persoonlijke vrienden liet beïnvloeden, is niet te verwonderen. Als
stafchef van het executive office was het Gouverneur Sherman Adams
die in feite de gang van zaken regelde in het Witte Huis; tijdens de
ziekte van de President, in 1955 en 1957, bepaalde Adams wie de President mocht bezoeken en welke zaken er afgewerkt konden worden.
Eisenhower bleef Adams zelfs trouwe vriendschap betuigen na zijn
verwijdering ten gevolge van het Goldfine-schandaal: „Persoonlijk mag
ik Gouverneur Adams wel .... ik bewonder zijn bekwaamheden .... ik
heb respect voor hem .... ik heb hem nodig" 6 ) .
Dichter bij ons staat het geval van de gebroeders Kennedy. Het is
zeer de vraag of John F. Kennedy, die voorbestemd was om President
te worden toen deze zware familiale opgave na de dood van zijn oudere
broer hem ten deel was gevallen, ooit het presidentschap bereikt zou
hebben zonder de werkelijk geniale politicus die zijn broer Bob is. Niet
alleen heeft deze zijn campagne geleid, maar hij heeft ook daarna vele
belangrijke beslissingen van de jonge President definitief beïnvloed.
Bob Kennedy besliste b.v. over de benoeming van Orvil Freeman tot
secretaris van Landbouw. Hij reorganiseerde de administratie van het
Witte Huis na de mislukte landing van de Cubaanse emigranten in de
Varkensbaai. De beslissingen in het rassenincident rond de universiteit
6 ) „I personally like Governor Adams .... I admire his abilities .... I respect
him .... I need him".
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van Mississippi werden slechts genomen na ruggespraak met hem.
Tenslotte was hij het die de President bewoog om door te zetten in het
harde Cubaanse avontuur op het einde van 1962.
Reeds officiëler, maar nog intiem genoeg om ook tot de persoonlijke
vriendenkring van de President gerekend te kunnen worden, zijn de
personen die de presidentiële braintrust vormen. Sommigen onder hen
bekleden ook een positie in het kabinet. Het is bekend dat deze braintrust tijdens Kennedy's bewind een voor de States nogal ongewone
aanblik bood. Zonder uitzondering waren het mensen die jong waren,
durvend en die vernieuwende gedachten bezaten over de administratie.
De meesten hadden de oorlog meegemaakt en hadden daar geleerd te
improviseren in moeilijke omstandigheden. Dit soort mensen heeft men
het New Frontiertype genoemd. Velen onder hen behoorden tot de
zogenaamde Eggheads. Galbraith was profesor in de economie in Harvard, Archibald Cox doceerde daar rechten, Rostow kwam uit het Massachusetts Institute of Technology, Ted Sorensen, Kennedy's speechwriter, was advocaat.
Met het executive office, dat op de derde plaats staat wat invloed
betreft, komen we tot de officiële instellingen. Het dateert slechts van
1939 onder F. D. Roosevelt. Vóór die tijd moest de President het dagelijkse werk alleen afhandelen. Hij kon zich hoogstens verlaten op zijn
departementen. Zijn eigenlijke staf omvatte slechts een privé-secretaris,
bijgestaan door een paar assistenten voor de correspondentie. Door
persoonlijke contacten en door het geven van richtlijnen in de vergaderingen van het kabinet trachtte de President tevergeefs de werking van
een aantal comités en afzonderlijke diensten te regelen en te coördineren. Pas in 1921 werd het bureau of the budget opgericht, zodat de
begroting opgemaakt kon worden door gespecialiseerd personeel.
Op dit ogenblik omvat het executive office van het Witte Huis een
staf van een driehonderd mensen: de perssecretaris, een secretaris voor
de correspondentie, een voor het protocol, een speciale juridische advi
seur, militaire attaché's, een speechwriter, deskundigen inzake de koude
oorlog, wetenschapsmensen, atoomgeleerden, ruimtespecialisten en een
specialist inzake het rassenvraagstuk.
De oudste instelling, het kabinet, heeft het minste prestige en is voor
de President heel dikwijls niet in tel geweest. De functie van de departementale secretaris werd ingesteld door Washington buiten de grondwet om, meer als gevolg van het feit dat de Senaat en later het Hoog
Gerechtshof hem enige materiële hulp hadden geweigerd. De staatssecretarissen hebben geen juridische zeggingsmacht. Het zijn louter
adviseurs van de President. Ze danken hun functie aan het vertrouwen
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dat deze in hen stelt. Ze blijven in functie zolang dit vertrouwen duurt.
Ze worden door de President gekozen en afgezet ongeacht het oordeel
van het Congres. In tegenstelling tot onze ministers hebben zij in het
Huis van Afgevaardigden noch in de Senaat enige verantwoording af te
leggen voor hun beleid. Verantwoordelijkheid heeft alleen de President.
Sommige presidenten hebben hun departementale secretarissen gewoon genegeerd. Van Lincoln stamt het gezegde: „De zeven leden van
het kabinet zeggen neen, ik zeg ja, dus is het ja". Lincoln raadpleegde
zijn kabinet niet eens toen hij zijn strijd tegen de Zuidelijke Staten
begon. Wilson deed dit evenmin bij het tot zinken brengen van de
Lusitania en de daaropvolgende oorlogsverklaring aan Duitsland. Roosevelt deed niets liever dan de verschillende secretarissen tegen elkaar
in het harnas jagen. Truman dwong verschillende van zijn secretarissen
tot ontslag. In 1947 viel de laatste, Byrnes, de staatssecretaris voor
Buitenlandse Zaken. Reeds vroeger was er een tegenstelling tussen de
president en zijn staatssecretaris aan het licht getreden. Byrnes had in
1944 gehoopt vice-president te worden voor Roosevelt. Nu moest hij
zich met Truman tevreden stellen. In het najaar van 1945 werd het
duidelijk dat hij zich als staatssecretaris een onafhankelijk beslissingsrecht had toegeëigend, hij hield zijn President nog slechts via wat vage
persverslagen op de hoogte van zijn bedrijvigheid. Truman hakte tenslotte de knoop door: „Ik wil aan de leden van het kabinet wel genoeg
macht overlaten op hun eigen terrein. Maar daarmee draag ik geen
gezag over. Ik zie niet af van het voorrecht van de President om de
uiteindelijke beslissingen te treffen". J. F. Dulles, die zich nochtans heel
wat vrijheden kon veroorloven op het gebied van de buitenlandse politiek, heeft nooit een beslissing willen nemen zonder eerst het oordeel
van de President te vragen.
Vaak hangt de samenstelling van het kabinet af van de interne partijpolitiek of van de verhoudingen tussen de twee partijen. Het ambt van
postmaster-general wordt gewoonlijk voorbehouden aan de voorzitter
van het nationale comité van de partij van de President. De secretaris
voor Binnenlandse Zaken komt meestal uit het Westen, omdat het
watervoorzieningsprobleem in het Westen een van de zwaarste taken
van dit ministerie is. Uit het Zuiden komt dikwijls een vertegenwoordiger van een groep die wel tot de oppositiepartij behoort, maar toch
geneigd is een onafhankelijke politieke koers in te slaan, Eisenhower
koos een democratische leider van de American Federation of Labor,
Martin Dunkin, tot zijn secretaris voor Arbeid.
Het meest spectaculaire en minst homogene kabinet werd door Roosevelt gevormd. Wallace was een economische liberaal met een sterke
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voorkeur voor experimenten. William Woodin, James Farley, Garner
en Jesse Jones waren conservatieven. Hull wilde vrijhandel, terwijl
Morgenthau een sterk protectionisme voorstond. Francess Perkins
streefde naar sociale hervormingen, die indruisten tegen de principes
van Morgenthau. De meeste leden van dit kabinet droegen elkaar dan
ook een onverzoenlijke haat toe. Roosevelt wist dit en maakte er zich
vaak vrolijk over. Verschillende van zijn secretarissen speelden slechts
een schijnrol. Cordell Hull van Buitenlandse Zaken had in de praktijk
minder te vertellen dan zijn onderstaatssecretaris, Wendell Wilkie.
Tijdens de tweede wereldoorlog nam Roosevelt via zijn vriend Harry
Hopkins de touwtjes van de buitenlandse betrekkingen zelf in handen.
De meeste Amerikaanse politieke auteurs zijn het er over eens dat het
kabinet wel een technisch deskundige functie heeft, maar tot nog toe
heel weinig invloed heeft gehad op de uiteindelijke beslissingen van de
Presidenten.

De Vice-President
Over de taak van de Vice-President lopen de meningen nog meer
uiteen dan over het ambt van de President. Als men enkele bekende
boutades moet geloven, is zijn rol helemaal van geen betekenis. In de
discussies over de grondwet sprak Benjamin Franklin zich categorisch
uit tegen het ambt van de Vice-President, dat volgens hem totaal overbodig was: „Ik ben ertegen dat we een Vice-President krijgen. Als men
er op staat dat er een moet komen, zal ik hem aanspreken als: Uwe
overbodige Excellentie" 7 ) . Sommige gewezen vice-presidenten hebben
voor het ambt al niet veel méér waardering. Voor Garner is het zoveel
als „een reserveband voor een auto". En van Marshall komt het verhaaltje: „Er waren eens twee broers. De ene verdronk in zee, de andere
werd vice-president. Van geen van beiden heeft men ooit nog iets gehoord".
De Vice-President heeft geen grondwettelijke beslissende macht. Hij
is van ambtswege voorzitter van de Senaat, maar hij is er zelf geen lid
van. Belangrijk is echter dat hij geroepen is om de President op te
volgen indien deze overlijdt, zijn ambt neerlegt of afgezet wordt. Sinds
1836 werden acht vice-presidenten president door het overlijden van
deze laatste.
Hoewel de eerste vice-presidenten inderdaad figuren waren die nu
helemaal vergeten zijn, schijnt er de laatste tijd toch wel enige kentering
7) „I am against having a Vice-President. If they insist upon having one, I shall
address him as: Your superfluous Excellency".
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te komen in de opvattingen van de Amerikaanse presidenten zelf over
hun vice-president. Sinds Coolidge vice-president werd in 1921, werden
ze geregeld toegelaten tot de zittingen van het kabinet. Nixon genoot
het volste vertrouwen van Eisenhower, temeer daar deze in hem een
mogelijke opvolger zag. En Kennedy tenslotte kon niet zonder Johnson.
Dank zij hem had hij de stemmen van de grote Zuidelijke Staten gewonnen, en Johnson was ook veel handiger dan Kennedy in de omgang
met het Congres. Daarin ligt trouwens in het algemeen het grote belang
van de vice-president. Als voorzitter van de Senaat kent hij de meningen, de voorkeuren, de hartstochten, de belangen en betrachtingen van
de leden van de wetgevende vergadering. In een dreigend conflict
tussen de President en het Congres kan hij soms een bemiddelende rol
spelen.
Al met al blijft zijn ambt omstreden. Verschillende presidenten
regeerden met onwelkome running mates. Roosevelt wilde in 1944
Byrnes, maar kreeg Truman. Truman koos in 1948 rechter Douglas,
maar moest zich tevreden stellen met Alben Barkley. Lincoln had
nog nooit gehoord van Hannibal Hamlin toen hij hem ontmoette als zijn
Vice-President. Iets erger nog overkwam Calvin Coolidge, die zo
onbekend was dat de deurwaarder van de Senaat hem de toegang tot
de vergadering ontzegde die hij moest voorzitten. In 1952 kende slechts
1 op 4 van de kiezers de namen van de toenmalige kandidaten voor het
vice-presidentschap, Sparkman en Nixon.
Het presidentiële ambt in de Verenigde Staten is enig in zijn soort.
De concentratie van de hele uitvoerende macht in de handen van één
enkele persoon brengt een geweldige verantwoordelijkheid mee, maar
bergt ook gevaren in zich. Toch kan men zeggen dat de opeenvolgende
presidenten hun ambt over het algemeen op een waardige wijze hebben
vervuld. Ze werden daarin geholpen door persoonlijke adviseurs, in
toom gehouden door het Congres en gesteund door het Amerikaanse
volk, naar wiens gunst ze altijd gedongen hebben.

Het Concilie in mineur

P. SMULDERS S.J.

Slechts met aarzeling schrijf ik dit artikel, dat een sobere kroniek zal
zijn van de veelbesproken gebeurtenissen der laatste Conciliedagen en
een onvermijdelijk technische analyse van hun betekenis. Want wie de
bekommernissen en inspanningen, de hoopvolle verwachtingen en de
bittere ontgoochelingen van de Concilievaders in deze maanden enigszins
heeft mogen delen, kan hierover nauwelijks schrijven zonder eigen dankbaarheid en verdriet, fierheid en verontwaardiging te laten meespreken.
Terwijl toch een serene en objectieve weergave dringend nodig is.
Begrijpelijkerwijs hebben de stormen, die gedurende de laatste dagen het
Concilie teisterden, heftige deining verwekt in de pers en in de hele
wereld. Dat daarbij bittere, en soms onrechtvaardige woorden vielen,
kan niet verwonderen. Zij zijn de keerzijde van een hooggespannen
verwachting. Liefde en verbittering liggen niet ver uiteen. In de hoop,
dat deze verbittering niet diep in de harten zal invreten en zich vastzetten, maar zich bevrijdend zal zuiveren tot deemoedig gebed, werd dit
artikel geschreven. Het poogt de feiten te ordenen, die alom bekend zijn,
en verklapt geen geheimen uit de Concilie-keuken. Maar wel belicht het
die feiten vanuit een groter vertrouwdheid met de procedure en de gebeurtenissen, dan van de mannen van de pers kan worden verwacht. Zo
objectief mogelijk worden de gebeurtenissen weergegeven, eventueel met
een poging tot verklaring. Hoe pijnlijk ze ook zijn, aan de spontane
neiging om ze goed te praten, meende ik niet te mogen toegeven. Alleen
wie de feiten eerlijk onder de ogen ziet, ook al betreffen zij een Kerk
waarin hij gelooft en waarvan hij houdt, mag hopen stemmingmakerij
aan de andere zijde te voorkomen.

E Constitutie over de Kerk, die op 21 november plechtig werd afgekondigd,
is een voortzetting en aanvulling van wat op het Eerste Vaticaans Concilie
onvoltooid bleef. Uiterlijk bestaat tussen beide openbare zittingen een sprekende
tegenstelling. Terwijl op 18 juli 1870 de leer over het primaat en de onfeilbaarheid van de Paus plechtig werd afgekondigd, woedde boven de Sint Pieter een
heftig onweer, dat voor velen met bliksemflitsen en donderslagen dat dramatische ogenblik onderstreepte. Vele zetels waren leeg, omdat op de vooravond een
aantal, ook vooraanstaande bisschoppen Rome hadden verlaten. Onmiddellijk na
de afkondiging traden de twee achtergebleven tegenstemmers naar voren en
knielden in de gewone, maar op dat ogenblik diepgeladen gehoorzaamheidsbetuiging voor Pius IX neer met de woorden: „Nu geloof ik, Heilige Vader".
Bij de afkondiging van de Dogmatische Constitutie over de Kerk op het Tweede
Vaticaans Concilie niets van die uiterlijke dramatiek. Op 21 november straalde
Rome in het serene zonlicht van een stille herfstdag. Er waren 2156 bisschoppen
aanwezig, meer dan bij de meeste vergaderingen van de laatste maanden. Nog
bij de allerlaaste stemming verklaarden vijf Vaders, wier namen niet bekend
zijn, zich tegen de Constitutie. Niemand van degenen die hardnekkig de leer
over het Bisschopscollege en zijn gezag hadden bestreden, maakte een uiterlijk
gebaar van aanvaarding (maar misschien hebben ook zij tenslotte Ja gestemd) .
Toch ontbrak ook bij deze sluiting de innerlijke geladenheid niet. Door de
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gebeurtenissen van de laatste dagen waren niet weinig bisschoppen verontrust
en verontwaardigd, zodat sommigen met de gedachte speelden, uiteindelijk te
stemmen tegen decreten die zij in moeizame en toegewijde debatten tot stand
hadden gebracht. De Nota Praevia bij het hoofdstuk over het Bisschopsambt in
de Constitutie over de Kerk, de tekstwijzigingen op het laatste ogenblik aangebracht in het Decreet over het Oecumenisme, de afwijzing van het verzoek om
de Verklaring over de Godsdienstvrijheid alsnog in stemming te brengen, deze
drie gebeurtenissen van de allerlaatste week wierpen een donkere schaduw over
de slotzitting. De vreugde, die na twee maanden vruchtbaar werk de voltooiing
van drie belangrijke werkstukken had moeten begeleiden, was lelijk vergald. De
ontgoocheling van de laatste dagen, die op oververmoeide zenuwen bijzonder
irriterend werkte, deed het grootse werk bijna vergeten, dat tot stand was gebracht. Voor wij die drie gebeurtenissen nader bezien, even een overzicht over
het werk dat in deze zitting is verzet, met een schets van de conciliaire procedure. Ook dit laatste zal straks noodzakelijk blijken, om bijvoorbeeld de Nota
Praevia te kunnen plaatsen.

I. Het Werk van de Derde Zitting
De gebeurtenissen rond de sluitingsdagen moeten gezien worden tegen de
achtergrond van het werk dat in de voorgaande maanden werd verzet.
Het Concilie besprak achtereenvolgens:
— hoofdstuk VII en VIII van de Constitutie over de Kerk (15-18 september),
waarvan de overige hoofdstukken reeds op de tweede zitting waren behandeld.
Deze laatste hoofdstukken spreken over de verhouding van de Kerk op aarde
tot de hemelse Kerk, en over Maria's plaats in het verlossingswerk en het genadeleven.
— het Decreet over de Herderlijke Taak van de Bisschoppen (18-22 september) ; in dit decreet staan o. a. de Bisschopsconferenties en de Kerksenaat.
— de Verklaring over de Godsdienstvrijheid( 23-28 september).
— de Verklaring over de Joden en de niet-christelijke Godsdiensten (28-29
september) .
— de Dogmatische Constitutie over de Openbaring (30 september-6 oktober).
— het Decreet over het Lekenapostolaat (7-13 oktober).
— de Stellingen over leven en bediening van de Priesters (13-15 oktober) .
— de Stellingen over de Katholieke Kerken van het Oosten (15-20 oktober) .
— het Ontwerp over de Kerk in de huidige Wereld (20 oktober-5 november,
9-10 november), waarin zulke delicate en brandende problemen worden aangeraakt als de waardigheid van de menselijke persoon en de rassenstrijd, de christelijke visie op de culturele ontwikkeling en de sociaal-economische orde, op de
vrede en de atoombewapening, op de problematiek van overbevolking, gezin en
huwelijk.
— de Stellingen over de Missionaire Activiteit van de Kerk (6-9 november) .
— de Stell ingen over de Religieuzen (10-12 november) .
— de Stellingen over de Priesteropleiding (13-17 november).
— de Stellingen over de Katholieke Scholen (17-19 november) .
— de Verklaring over de Herziening van het kerkelijk Huwelijksrecht (20 november), waarin vooral de voorgestelde wijziging omtrent het gemengde huwelijk van bijzonder belang is.
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Volgens de romeinse correspondent van De Tijd-Maasbode (1 dec.) werden
in deze periode 54 zogenaamde „relaties" gehouden, dat wil zeggen verslagen
van de betrokken Commissie, waardoor het ontwerp werd gepresenteerd en de
debatten werden ingeleid of afgerond. Er spraken verder 659 stemgerechtigde
leden, vooral kardinalen en bisschoppen, maar ook enkele abten en ordesgeneraals. Bovendien werden 1586 schriftelijke Opmerkingen over de verschillende
ontwerpen door de leden ingediend; zulke schriftelijke opmerkingen hebben
juridisch dezelfde waarde als de mondelinge toespraken, al spelen zij uiteraard
geen rol bij de onmiddellijke gedachtevorming. Op te merken is, dat in deze
zitting zeer vele, waarschijnlijk de meeste sprekers het woord vroegen namens
grotere of zeer grote groepen. Schriftelijke stemmingen waren er 149, waarbij in
totaal 327.000 stembriefjes moesten behandeld worden. Eén van de redenen,
waarom het Concilie soms niet sneller vooruitkwam, was het feit dat tij dens elke
vergadering maar een beperkt aantal stemmingen kan worden gehouden: het
uitdelen en weer ophalen van de stembriefjes vergde minimaal een 20 minuten.
De Uitdeeldienst bracht bovendien nog 68 gedrukte stukken aan Vaders en
deskundigen rond.
Van alle behandelde onderwerpen bereikten tenslotte alleen de Dogmatische
Constitutie over de Kerk en de twee Decreten over de Katholieke Kerken van
het Oosten en over het Oecumenisme tijdens deze zitting de eindstreep. Hoeveel
werk daarvoor tot op de laatste dag verzet moest worden, zal duidelijk zijn,
wanneer we hier de hoofdzaken van de procedure schetsen. Dat helpt dan
tevens om uiteen te zetten, hoever de behandeling van de overige ontwerpen
gevorderd is, en om de slotmoeilijkheden te begrijpen.
De wordingsgang van de Conciliedecreten op het Concilie omvat de volgende
fasen:
1. De betrokken Concilaire Commissie stelt een ontwerp op, waarbij zij
rekening houdt met eventueel reeds door de bisschoppen geuite wensen. Van
alle ontwerpen der Praeconciliaire Commissies is niets meer gehandhaafd.
2. Algemene beschouwingen over het ontwerp in de Concilievergadering.
Deze worden gewoonlijk afgesloten met een stemming over de vraag, of dit ontwerp wordt aanvaard als grondslag voor verdere besprekingen. Over deze stemming struikelden het ontwerp over de Bronnen der Openbaring tijdens de eerste
zitting, en tijdens deze derde de ontwerpen over de Priesters en over de Missies.
3. Op deze aanvaarding als grondslag volgen de besprekingen over de
onderdelen van het ontwerp. Deze besprekingen zijn beslissend voor de vorm,
die het ontwerp verder krijgt. Want:
4. De betrokken Commissie bewerkt de tekst overeenkomstig de wensen die
in de voorafgaande besprekingen zijn geuit of die schriftelijk door de Concilievaders zijn ingediend. Dit veronderstelt een zorgvuldige analyse van al die
bemerkingen en het billijk afwegen daarvan. Hierbij hebben bisschoppen die
hun wensen bijzondere kracht willen bijzetten, het recht om aan de Commissiebesprekingen deel te nemen, ook al zijn zij geen lid. Voorzover mij bekend, is
van dat recht helaas geen gebruik gemaakt; hier immers ligt een mogelijkheid
om te geraken tot een dialoog tussen de uiteenlopende richtingen.
5. De herziene tekst wordt aan het Concilie gepresenteerd, waarbij de Commissie mondeling en schriftelijk een toelichting geeft bij de aangebrachte wijzigingen en ook motiveert waarom zij tegen bepaalde wensen in de tekst onveranderd handhaaft. Aansluitend hieraan wordt over de herziene tekst gestemd en
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wel in twee fasen, waarvan de tweede vooral belangrijk en zelfs beslissend is:
a. De afzonderlijke wijzigingen warden in stemming gebracht, waarbij eenvoudig met Ja en Nee gestemd wordt. Verkrijgt de herziene tekst niet de vereiste
tweederde meerderheid, dan wordt de oude tekst gehandhaafd. Hier ligt een
zwak punt in de procedure, omdat verwerping van de wijziging een stem voor
de oude tekst betekent: de keuzemogelijkheid is zeer beperkt. Maar wie nog een
derde mogelijkheid wenst, kan deze in de volgende stemming tot gelding brengen.
b. Over het gehele hoofdstuk wordt gestemd, waarbij de Vaders drie mogelijkheden hebben: Ja, Neen, of Ja-onder-voorbehoud (Placet iuxta Modum) .
Wie op de laatste wijze stemt, keurt het hoofdstuk als geheel goed, maar eist
nog veranderingen. Daarbij levert hij met zijn stembiljet een of meer voorstellen
in van een gewijzigde tekst. Deze voorstellen heten in het Concilie-jargon „modi", en wij zullen deze stemming in het vervolg als de Modi-stemming aanduiden.
6. De ingeleverde „modi" warden door de betrokken Commissie afgewogen.
Daarbij geldt het volgende: indien bij de voorafgaande stemming de tweederde
meerderheid eenvoudig Ja gestemd heeft, wordt het hoofdstuk als goedgekeurd
beschouwd. Het kan dus niet wezenlijk veranderd worden, maar hoogstens verbeterd of verduidelijkt. Alle „modi" die met het wezen van de tekst in strijd
zijn, worden dus terzijde geschoven. Van de andere kant beijvert zich de Commissie toch ook, zoveel mogelijk aan de „modi", zelfs van afzonderlijke Vaders,
tegemoet te komen. Heeft daarentegen het hoofdstuk geen tweederde meerderheid gehaald, dan moet de tekst aan de hand van de ingediende „modi" drastisch worden herzien. Van haar werkzaamheden geeft de Commissie een gedetailleerd verslag, de zogenaamde expensio modorum of afweging van de
wijzigingsvoorstellen. Daarin wordt beknopt iedere „modus" met zijn argumentatie weergegeven, en geeft de Commissie haar redenen om het betreffende
wijzigingsvoorstel af te wijzen, te aanvaarden of op andere wijze te honoreren.
De „expensio modorum" resulteert dus in een, gewoonlijk gering, aantal wijzigingsvoorstellen van de Commissie. Een voorbeeld: bij hoofdstuk IIIA uit de
Constitutie over de Kerk hadden 572 voorbehoud-stemmers een totaal van ruim
4000 „modi" ingediend. Deze konden worden teruggebracht tot 242 nummers.
Daaruit concludeerde de Commissie tot 24 voorstellen om de tekst te wijzigen.
7. Er wordt gestemd over de expensio modorum van de Commissie, d.w.z.
de goedkeuring wordt gevraagd van de wijze waarop de Commissie op de
„modi" antwoordt en van de wijzigingsvoorstellen die zij doet. Vanzelfsprekend
gaat de aandacht van de Vaders hierbij meer naar de laatste dan naar het geheel
van de expensio, waarin honderden nummers summier worden afgehandeld.
Overigens is deze stemming, hoewel zeer belangrijk als beslissing over de laatste
tekstwijzigingen, tot nu toe een formaliteit gebleven. Steeds heeft de vergadering
met overgrote meerderheid Ja gestemd. En wel terecht, omdat het Concilie
voldoende vertrouwen moet kunnen hebben in de betrokken Commissie, om aan
haar dit typische Commissiewerk over te laten.
8. Tenslotte volgen twee stemmingen over het decreet als geheel, die beide
een formaliteit zijn. De eerste wordt een of twee dagen vóór, de tweede op de
plechtige slotzitting gehouden. Een ontwerp dat de voorgaande horden genomen
heeft, zal hier vanzelfsprekend een zeer ruime meerderheid krijgen, tenzij een
aantal Vaders de gehele voorbereiding ervan overijld acht, zoals dat bij het
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Decreet over de Communicatiemiddelen gebeurd is.
Deze omslachtige procedure, die wet is voor de voorbereiding van een volwassen decreet, is in deze zitting vereenvoudigd m.b.t. de meer summiere „Stellingen". Dan wordt onmiddellijk na de algemene besprekingen en de aansluitende stemming (n. 1 en 2) aanstonds de Modi-stemming (n. 5b) gehouden.
Of deze vereenvoudiging veel zal baten, is twijfelachtig. Het aantal „modi" was
zo groot, dat een diepgaande omwerking van de betrokken teksten nodig blijkt.
Terugkerend tot de resultaten van deze zitting: de stellingen over de Missies
en over de Priesters zijn op de eerste stemming (n. 2) gestrand. Zij zijn teruggezonden naar de Commissies. Het Decreet over de Taak van de Bisschoppen
kreeg bij de modi-stemmingen op 4-6 november zoveel voorbehoud-stemmen,
dat het zeer grondig moet worden herzien. Datzelfde geldt voor de stellingen
over de Religieuzen. Gunstiger staan de stellingen over de Priesteropleiding,
over de Christelijke Opvoeding en de Verklaring over de Joden ervoor, die de
tweederde meerderheid haalden, maar toch nog telkens tussen de 100 en 300
modi meekregen. Misschien is die gunst slechts schijn. Want de betrokken
stemmingen werden van 17-20 november gehouden, toen de aandacht van de
Vaders elders was. Over de Verklaring over het Huwelijksrecht werd in andere
vorm gestemd: op 20 november werd met 427 stemmen tegen besloten dit stuk
ter verdere bewerking aan de hand van de mondelinge en schriftelijke opmerkingen toe te vertrouwen aan de Paus en zijn deskundigen.
De onderling samenhangende decreten over het Lekenapostolaat en over de
Kerk in de Wereld kwamen niet verder dan de besprekingen onder 3. De Constitutie over de Openbaring en de Verklaring over de Godsdienstvrijheid bleven
voor de Modi-stemming (n. 5) hangen. Al deze ontwerpen, hoewel nog lang
niet voltooid, maakten toch wezenlijke vorderingen, behalve dat over de Missies.
Maar de voornaamste vruchten van deze zitting zijn ongetwijfeld de Constitutie over de Kerk en het Decreet over het Oecumenisme. Met de vorig jaar gepromulgeerde Constitutie over de Liturgie zullen zij waarschijnlijk van beslissend
belang blijken voor de gestalte van het Katholicisme in de komende decenniën.
De gebeurtenissen van de slotdagen mogen niet doen vergeten, dat hier allerbelangrijkste ideeën zijn doorgebroken en door het Concilie goedgekeurd, die
— met de onweerstaanbare kracht van ideeën — het leven van de Kerk zullen
gaan vernieuwen. De stellingen over de Katholieke Kerken van het Oosten zijn
door de buitenwacht nauwelijks opgemerkt. Maar daarin staan beginselen waardoor de verhouding tussen de latijnse en de oosterse tak van de Kerk en die
tussen de Paus en de Patriarchen diepgaand zal veranderen; in het gesprek met
de Orthodoxe Kerken zouden zij van beslissende betekenis kunnen blijken.
Maar de talrijke positieve elementen van deze drie gepromulgeerde decreten
werden overstemd door het rumoer van de sluitingsdagen. Ook dit artikel zal
zich helaas daarmee meer moeten bezighouden dan met de grote waarde van de
afgekondigde stukken.

II. De Verklaring over de Godsdienstvrijheid
Dit ontwerp, dat in de tussenperiode na de tweede zitting ingrijpend was
herzien, werd van 23 tot 28 september in het Concilie besproken. Het stuitte op
krachtig verzet, vooral van een aantal spaanse en italiaanse bisschoppen, en van
verschillende leden der romeinse Curie. Helaas gaf kardinaal Ritter, een over-
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tuigd voorstander, aan de tegenstanders een wapen in de hand. Hij stelde namelijk voor om, gezien de moeilijkheid v an een goede argumentatie, te volstaan
met een korte verklaring. Daarmee zouden ook de tegenstanders tevreden zijn
geweest, omdat zulk een verklaring enkel de opportuniteit van godsdienstvrijheid zou uitspreken en niet een leerstellige uitspraak van blijvend gezag. Op het
laatste ogenblik sprongen gelukkig nog enige sprekers in de zo ontstane bres,
die namens zeer grote groepen uit de Verenigde Staten, Europa en Afrika een
uitvoerige verklaring eisten. Het Secretariaat voor de Eenheid der Christenen
had dus nu de taak, de tekst te herzien.
Het heeft grondig gewerkt, te grondig en te langzaam. Pas op 24 oktober was
de herziene tekst gereed. Ongetwijfeld had het Secretariaat intussen de handen
vol met de ontwerpen over het Oecumenisme en over de Joden, maar vermoedelijk realiseerde men zich niet, hoezeer de tijd drong. Tegelijk speelde een vertragingsmanoeuvre van de tegenstanders. Kardinaal Cicognani, als voorzitter van
de Coördinatiecommissie, schreef voor, dat het stuk moest besproken worden in
een gemengde Subcommissie met enige leden van de Theologische Commissie.
In afwijking van de gewone procedure werden deze vertegenwoordigers niet
door de Theologische Commisie aangewezen, maar door Kardinaal Cicognani,
die daarbij enige verklaarde tegenstanders uitkoos. De bespreking had op 28 oktober plaats en had tot resultaat dat met één uitzondering ook de vertegenwoordigers der Theologische Commissie het ontwerp goedkeurden. Maar op 9 november werd het stuk, zonder dat de rechtsgrond daarvoor duidelijk was, nog eens
aan de voltallige Theologische Commissie voorgelegd. Het stuk kreeg de vereiste
meerderheid, dank zij het feit dat gelegenheid werd gegeven om Ja-met-Voorbehoud te stemmen, en ook deze stemmen als positief werden gerekend. Maar
dit had tot gevolg, dat de „modi" nog verwerkt moesten worden. Hoe het kon
gebeuren, dat de definitieve tekst pas op 17 november aan de bisschoppen werd
uitgedeeld, blijft een raadsel. Gaf Mgr. Felici niet aanstonds de drukorder, of
was de drukkerij inderdaad overbezet ?
Bij de uitdeling bleek echter, dat het Secretariaat een nog grovere beleidsfout
had begaan. Het had te grondig gewerkt. Vergeleken met de tekst van september
was de Verklaring drastisch veranderd. De conclusie was dezelfde, maar de
bewijsvoering was geheel nieuw. Eerst had men de theologische grondslag van
de Godsdienstvrijheid gezocht in de aard van het geloof en van de godsdienst
als persoonlijke en vrijwillige instemming met Gods openbaring. Maar nu zocht
men het, misschien om de tekst ook voor niet-christenen meer overtuigingskracht
te geven, in de waardigheid van de menselijke persoon. Dit was geen herziene
tekst, maar een nieuwe.
Daarvan maakte de oppositie dankbaar gebruik. De modi-stemming was aangekondigd voor 19 november. Maar een groep bisschoppen protesteerde, dat de
tijd te kort was om het stuk te bestuderen en eventuele ,,modi" voor te bereiden.
Op 18 november werd namens de Moderatoren aangekondigd, dat de volgende
dag niet aanstonds tot de modi-stemming zou warden overgegaan, maar dat eerst
zou worden gestemd over de vraag of de Vaders ondanks het protest van die
minderheid die stemming wilden houden. Deze preliminaire stemming zou zonder enige twijfel een wassen neus geworden zijn. De grote meerderheid der
Vaders is van het recht op godsdienstvrijheid overtuigd en zij verkeerden in zulk
een geladen geesteshouding, dat zij hun Fiat zouden hebben gegeven aan een
stuk, dat zij wel niet degelijk hadden bestudeerd, maar waarvan zij de conclusie
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aanhingen. De Paus besliste echter, dat de twee aangekondigde stemmingen niet
gehouden zouden worden, maar dat het ontwerp eerst in de volgende Conciliezitting verder zou worden behandeld. Die mededeling op 19 november wekte
hevige deining. Op korte termijn organiseerden de bisschoppen van de Verenigde Staten een petitie waarin om een stemming op 20 november werd gevraagd, en die in enkele uren honderden (men zegt rond 1500) handtekeningen
kreeg. Aanstonds na de vergadering werden de kardinalen Ritter, Meyer en
Léger door de Paus in audiëntie ontvangen. Maar deze bleef bij zijn besluit.
Die beslissing was weinig sympathiek. Zij honoreerde immers het drijven van
een kleine groep tegenstanders, die ook reeds gedurende de vorige zitting erin
waren geslaagd om deze Verklaring op de lange baan te schuiven. Maar zowel
formeel als zakelijk was die beslissing bi ll ijk. Ik ken dan ook verscheidene overtuigde voorstanders van godsdienstvrijheid, die weigerden de amerikaanse petitie
te tekenen. De Verklaring wil immers een document zijn van blijvend en bindend gezag, waardoor de Kerk zich voor de toekomst vastlegt op het ideaal van
godsdienstige vrijheid. Daarmee wordt gebroken met vele eeuwen geschiedenis,
die in Spanje en elders het leven nog rekt: met het beeld van de „allerchristelijkste koning" en met de steriele speculaties over de rechten van de waarheid.
Dat een document van zoveel gewicht zou worden goedgekeurd nadat de bisschoppen het slechts vier dagen hadden, dagen bovendien van koortsachtige
bedrijvigheid op andere terreinen, zou de zaak onwaardig zijn geweest. Het zou
ook een inbreuk zijn geweest op het recht van de minderheid om haar tegenargumenten te presenteren en haar bedenkingen in te brengen. Zonder pardon
zou de meerderheid de tegenstanders hebben verpletterd, omdat men intussen zo
geprikkeld was, dat men de voorzichtigheid gemakkelijk vergat. De meerderheid
zou het stuk haar goedkeuring hebben gegeven zonder „modi" voor te bereiden,
en dus zonder poging om de tekst van de verklaring nog te verbeteren. De
verontwaardiging zou hebben gewonnen van het rijp beraad.
Terecht zag de Paus in een overhaaste stemming een aantasting van de
rechten der minderheid, en dus van de vrijheid van het Concilie. Maar betreurenswaardig is, dat terwijl de vrijheid van de kleine conservatieve minderheid
werd beschermd, tegelijkertijd de grote meerderheid zich op andere punten in
haar vrijheid voelde aangetast.
De Paus heeft toegezegd, dat de Verklaring over de Godsdienstvrijheid aan
het begin van de volgende zitting zal warden afgehandeld. Hopelijk heeft het
Secretariaat uit het gebeurde de les geleerd, bij zijn stukken te blijven.
III. De Wijzigingen in het Decreet over het Oecumenisme
Het Decreet over het Oecumenisme, de vrucht van het initiatief van Paus
Johannes en van het werk van Kardinaal Bea en zijn Secretariaat, was besproken
tijdens de tweede zittingsperiode. In de tussentijd was de tekst herzien, zodat het
stuk op 14 september aan de bisschoppen kon worden uitgedeeld, en op 5-7
oktober aan de vuurproef van de Modi-stemming onderworpen. Elk van de drie
hoofdstukken behaalde de tweederde meerderheid, maar het aantal voorbehoudstemmen was groot: 239, 596 en 320 voor de respectievelijke hoofdstukken. De
expensio modorum concludeerde tot 28 wijzigingsvoorstellen. Op 10, 11 en 14
november werd daarover gestemd, en zoals gewoonlijk w as de uitslag positief.
Het aantal tegenstemmers echter was, voor dit soort stemmingen, vrij hoog: 47,
21
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85 en 82. Met die stemming leek dus de tekst definitief goedgekeurd. Verwacht
werd, dat zij onveranderd zou worden voorgelegd voor de eindstemming en
promulgatie.
Maar op 19 november werd bekend gemaakt, dat op bevel van de Paus enige
wijzigingen in de tekst waren aangebracht. De stemming van de volgende dag
zou op de aldus gewijzigde tekst betrekking hebben. Het merendeel van deze
wijzigingen, waarvan wij de belangrijkste aanstonds zullen analyseren, was van
zeer ondergeschikt belang. Maar het geheel ademde een geringere waardering,
vooral voor de Christenen uit de Reformatie, dan in het Decreet was en bleef
uitgesproken. Als de tekst vanaf het begin zo had geluid, of zelfs als deze wijzigingen op normale wijze in de loop der debatten waren ingevoerd, zouden zij
waarschijnlijk niemand gestoten hebben. Doordat zij echter op zo'n spectaculaire
manier werden aangebracht, en dus de aandacht op zich concentreerden, werden
zij grievend voor de gescheiden broeders. En noodzakelijk leken zij niet.
Niet ten onrechte voelden veel bisschoppen zich aangetast in hun vrijheid van
beslissing. Zij werden op het laatste ogenblik voor de keuze gesteld, ofwel het
gehele Decreet af te wijzen, ofwel deze tekstwijzigingen te slikken. Tijd om zich
te beraden, laat staan onderling te beraadslagen, was er niet. En enerzijds was
het Decreet te kostbaar, anderzijds de wijzigingen van te twijfelachtige betekenis,
om het Decreet in het zicht van de haven schipbreuk te laten lijden. De termijn
was te kort om andere stappen te beramen. Vandaar de verontwaardiging. Want
terwijl ieder woord in de tekst gewikt en gewogen werd, zodat zonder stemming
zelfs geen komma verplaatst kon warden, werd hier het Concilie voor een voldongen feit gesteld.
Misschien is de eerste indruk van deze ingreep nog ongunstiger dan de werkelijkheid. Later werd verteld, dat de Paus al gedurende twee weken over enkele
door hem gewenste tekstwijzigingen in bespreking was met Mgr. Willebrands,
de secretaris van de betrokken Commissie. Mogelijkerwijs heeft dus de Paus,
zoals hij zeker op andere terreinen deed, geprobeerd de normale conciliaire weg
te bewandelen, en zijn wensen als een soort ,,modi" aan de Commissie voor te
leggen. Dan zou het tijdnood zijn geweest — omdat de Commissie gepreoccupeerd was met andere problemen of omdat zij niet tot een akkoord kon geraken
— waardoor de ingreep van de Paus zo onverwacht en willekeurig leek. Veel
onheil zou zijn voorkomen, als aan de bisschoppen verklaard zou zijn, waarom
de Paus deze wijzigingen wenste en waarom zij pas zo laat werden ingevoerd.
Dan had vermoedelijk de meerderheid van de bisschoppen ze bereidwillig aanvaard en was het vertrouwen van de bisschoppen in hun Opperherder versterkt
en niet geschonden. Nu tas tten de bisschoppen in het duister over de beweegredenen van de Paus, en over de druk die misschien op hem is uitgeoefend.
Juist deze geheimzinnigheid prikkelt de verontwaardiging.
Deze wijzigingen spreken namelijk helemaal niet voor zichzelf. Er zijn sommige bij die een werkelijke verbetering of verduidelijking van de tekst betekenen, maar andere lijken nodeloos grievend. Het Decreet over het Oecumenisme
belicht de verhouding tussen de Katholieke Kerk en de overige Christelijke
Kerken of Kerkgenootschappen en geeft vandaaruit richtlijnen voor de houding
van de Katholieken tegenover hun afgescheiden broeders. Eerst belijdt het Concilie zijn geloof, dat de Katholieke Kerk de enige ware Kerk van Christus is.
Dan volgt de erkenning, dat, ook tengevolge van schuld aan beide zijden,
scheuringen zijn ontstaan. Maar de huidige leden v an de afgescheurde Kerken
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hebben daar ook deel aan het doopsel van Christus, aan het woord Gods en aan
de innerlijke gaven van de H. Geest. Rechtens behoren die rijkdommen wel aan
de éne en enige Bruid van Christus, maar feitelijk zijn zij ook in de afgescheiden
gemeenten werkdadig. De Katholieke Kerk gelooft dus, de enige ware Kerk te
zijn, maar tegelijk erkent zij, dat ook de andere Kerken voor hun leden heilsbetekenis hebben en werktuigen zijn van Christus' Geest. Dat vormt de dogmatische grondslag van het Oecumenisme, dat ernaar streeft om die eenheid van
alle Christenen waar te maken die Jesus aan zijn leerlingen wil schenken, maar
die door historische factoren en schuld verscheurd is. Dat alles wordt in het
Decreet uitdrukkelijk gesteld.
Tegen die achtergrond moeten de tekstwijzigingen worden gezien. Een eerste
groep van wijzigingen schijnt dan echter te wijzen in de richting van een grotere
gereserveerdheid t.o.v. de werking van de H. Geest bij de Afgescheidenen.
Terwijl de tekst eerst zowel het oecumenische streven als de individuele verzoening v an niet-katholieken met de Kerk toeschreef aan de werking van de H.
Geest, staat er nu: aan Gods wonderbare voorzienigheid. Even later is de erkenning van de gaven van de H. Geest bij de niet-katholieken geworden tot erkenning van hun werken van deugd. Verderop werd gezegd, dat ook de Protestanten onder beweging van de H. Geest in de Schriften God vinden alsof Hij in
Christus tot hen spreekt; dat is nu geworden: onder aanroeping van de H. Geest
God zoeken. Al deze veranderingen wijzen in dezelfde richting: terughoudendheid om bij de niet-katholieken werkingen en gaven van de H. Geest te erkennen. En dat bevreemdt om twee redenen. Ten eerste omdat in het voorgaande
gezegd wordt, dat ook de niet-katholieke Kerken werktuigen van de H. Geest
zijn. En ten tweede omdat volgens de katholieke leer iedere genade als een beweging door de H. Geest wordt beschouwd. Misschien wilde men de schijn
vermijden van een goedkeuring van de Geest-drijverij, die in sommige nietkatholieke sekten gehuldigd wordt. Maar die schijn werd door het ontwerp niet
gewekt en deze bedoeling blijkt niet uit de wijzigingen, die daarom nodeloos
kwetsend zijn voor de grote niet-katholieke Kerken van het Oosten of uit de
Reformatie, die even gereserveerd staan als wij tegenover individualistische
geestdrijverij. En theologisch hebben deze wijzigingen geen betekenis.
Even dubieus is de andere wijziging in de laatste passage, waar God vinden
in de Schrift wordt tot God zoeken. Pater Daniélou geeft daarvan de volgende
rechtvaardiging: „alleen van de (Katholieke) Kerk kan gezegd worden, dat zij
'God in de H. Schrift vindt', met andere woorden dat zij a ll een tot een onfeilbare verklaring bij machte is" (De Tijd-Maasbode, 5 december 1964). Dit is
vergezocht, omdat wel niemand de uitdrukking „God vinden" zal verstaan als
„de Schrift onfeilbaar verklaren". En omdat in de betrokken passage niet sprake
is van de afgescheiden Kerken als zodanig, maar van de gelovigen. Geldt bovendien niet, dat elk God-vinden hier op aarde God-zoeken is, maar ook elk Godzoeken reeds een vinden? De bedoeling van de wijziging zal wel zijn, onderscheid te maken tussen de katholiek, die de Schrift leest in eenheid met de Traditie en onder leiding van het leergezag, en aldus Gods spreken in de Schrift
zuiverder en vollediger beluistert (of tenminste kan beluisteren) dan de christen
die Traditie en leergezag niet erkent. Maar die bedoeling wordt in de tekst niet
uitgedrukt, omdat daar van de zuiverheid of volheid van het God-vinden geen
sprake is. Ook deze wijziging lijkt dus onnodig en theologisch nauwelijks zinvol.
Meer begrip kan ik opbrengen voor een wijziging in de passage over het
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reformatorische Avondmaal. Daar werd eerst gezegd, dat de Protestanten „de
volle werkelijkheid van het mysterie der Eucharistie niet bewaard hebben". Nu
staat er: „het echte en volledige wezen". De eerste formule kon worden verstaan, alsof de reformatorische Avondmaalsviering een echte, hoewel onvolledige
Eucharistie zou zijn. Wat toch minstens een ongewone gedachte is: want wat is
een half sacrament? Door vele bisschoppen was op deze moeilijkheid gewezen
en bij deze zin kwamen 160 „modi". Maar het Secretariaat had zich er gemakkelijk van afgemaakt, met een antwoord dat eenvoudig niet ter zake is. De
nieuwe tekst zegt dus, dat het protestante Avondmaal niet het echte wezen van
de Eucharistie omvat, namelijk het ware Lichaam en Bloed van Christus; door
eraan toe te voegen: 'niet het volledige wezen', laat hij echter de mogelijkheid
open, dat dat Avondmaal een onvolledige deelname is aan het Sacrament van
Christus' Lichaam en Bloed. Ook in zijn gewijzigde tekst zegt dus het Decreet
geenszins, zoals sommigen hem in de eerste ontsteltenis lazen, dat die Avondmaalsviering niets zou zijn. Het laat ruimte voor verdere bezinning.
Behalve misschien de laatste, lijken deze tekstveranderingen niet van zulk
belang, dat zij om een pauselijke ingreep vroegen. Geen ervan tast dan ook het
wezen van het Decreet aan. In dit Decreet gebeurt iets groots, dat wij vijf jaar
geleden nauwelijks durfden hopen, en waarvan vijfentwintig jaar geleden alleen
enkele pioniers droomden. Paus en bisschoppen, in Concilie vergaderd, erkennen, dat ook de afgescheiden Kerken en Kerkgenootschappen een werkelijke
christelijke waarde hebben. Maar de geschiedenis van de tekstwijzigingen waarschuwt ons, dat nog niet heel de Kerk dat inzicht heeft geassimileerd. Wie zich
daaraan ergert, vergeet hoe hijzelf luttele jaren geleden over zijn medechristenen
placht te denken. Oecumenisch denken en streven is voortaan een opgave van
heel de Kerk; maar het oecumenisch klimaat zal nog zijn vorstperioden hebben.
De eenwording van alle Christenen vordert meer geduld dan we in onze euforie
soms meenden.
IV. De Nota Praevia bij Hoofdstuk III over de Kerk
Nog een derde drama speelde zich in de slotweek af. Dank zij de aansporingen van Paus Paulus heeft de Constitutie over de Kerk zich geleidelijk ontwikkeld tot het centrale document van dit Concilie. Op de duur zal misschien het
tweede hoofdstuk over het Volk Gods van groter gewicht blijken, maar in de
actuele situatie ligt het zwaartepunt wel in het derde, dat tot titel draagt: De
hiërarchische constitutie van de Kerk en inzonderheid het Bisschopsambt. Want
dit hoofdstuk vult op gelukkige wijze de leer aan van het Eerste Vaticaans Concilie over het primaat van de Paus als opvolger van Petrus en Opperherder van
geheel de Kerk. In de nieuwe Constitutie wordt nu geleerd, dat de bisschop de
door God gestelde herder over de hem toevertrouwde kudde is, en dat de bisschoppen gezamenlijk met en onder de Paus als Hoofd een college of lichaam
vormen, dat eveneens drager is van het hoogste gezag over de Kerk. Misschien
zal later ooit blijken, dat ook dit hoofdstuk nog te veel blijft steken binnen de
problematiek die sinds de Middeleeuwen het denken over de Kerk overheerst,
namelijk de vraag omtrent het gezag in de Kerk: — een gezag immers, dat te
veel over zichzelf moet spreken, functioneert misschien niet helemaal gezond.
Maar in deze tekst worden twee aspecten van het kerkelijk gezag bijzonder belicht, die voor het kerkleven wezenlijk zijn maar soms verwaarloosd werden.
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Ten eerste, dat het kerkelijk gezag niet enkel centraal mag zijn, maar ook
gedifferentieerd. De Kerk immers is katholiek, wat zowel betekent, dat zij in
geloof, sacramenten en leiding één is — die eenheid waarvan Petrus en zijn
opvolgers de uitdrukking en de grondsteen zijn — als dat zij alle menselijke
waarden, volken en culturen omvatten kan, zodat ieder mens in haar werkelijk
thuis kan zijn en zijn eigen aard kan ontplooien en aan God wijden. Daarom
moet de Kerk werkelijk in alle volkeren geworteld zijn, aangepast aan hun eigen
wezen en behoeften. Daartoe is het nodig, dat, met behoud der wezenlijke eenheid, haar geloofsbezinning en verkondiging, haar sacramentsviering en haar
herderlijke leiding zich kunnen differentiëren. Deze katholiciteit nu, als volle
aanwezigheid van de Kerk overal op aarde, wordt gesymboliseerd en verwerkelijkt doordat iedere plaatselijke Kerk haar eigen bisschop heeft, die als opvolger
van de Apostelen voor dit deel van de éne kudde Christus als Leraar, Hogepriester en Herder tegenwoordig stelt. Bisschoppen zijn niet een soort pauselijke
amtenaren of zetbazen, maar de door Christus gestelde herders over het hun
toevertrouwde deel van de Kerk. Die leer was op het Eerste Vaticaans Concilie
en ook daarna herhaaldelijk bevestigd, maar toch soms overschaduwd door een
eenzijdig centralistische praktijk. Uit hoofde van de uitspraak van het Tweede
Vaticaans Concilie zullen de bisschoppen zich, meer dan in de laatste eeuwen
soms geschiedde, persoonlijk verantwoordelijk voor hun Kerk moeten weten
tegenover de Heer.
Op de tweede plaats leert de Constitutie, dat de bisschoppen werkelijk een
college of lichaam vormen waarin het college van Apostelen wordt voortgezet
en hun gezag voortleeft. Van dit College is de Paus het Hoofd, dat door Christus zelf is gesteld en van Hem zijn volmacht ontvangt, zoals Petrus werd gesteld
tot hoofd der Apostelen en tot Opperherder ook over de herders. Zonder de
leiding van Petrus' opvolger bestaat dus dit college niet en kan het niet handelen. Maar in de gemeenschap met hem en onder zijn leiding draagt het het
hoogste gezag. Deze leer betekent een heilzame aanvulling tegen het gevaar van
diocesaan particularisme, dat in de gedifferentieerde katholiciteit schuilt. De
bisschoppen kunnen het herdersambt ook over de hun toevertrouwde kudde niet
uitoefenen, tenzij in de hiërarchische gemeenschap met het gehele college, met
het Hoofd en met de leden. Hieruit volgt, dat iedere bisschop, ook inzover hij
zijn eigen kudde weidt, een zekere verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn
der gehele Kerk. Hij moet in zijn eigen Kerk de zin voor de universele Kerk en
de verbondenheid met haar algemene Herder voeden en koesteren; de nood van
andere bisdommen moet hem ter harte gaan; hij moet de harmonie bewaren met
zijn onmiddellijke collega's in het ambt. En dit alles zijn geen plichten die van
buiten af aan zijn plaatselijk herdersambt worden toegevoegd, maar zij behoren
tot de innerlijke structuur ervan.
In deze leer herkenden de overgrote meerderheid van de bisschoppen wat zij
gelovig als hun taak steeds hadden aangevoeld. Vandaar de dankbare voldoening, toen deze tekst zijn voltooiing nabij kwam. Daar wierp de Nota Praevia
roet in het eten. Voor wij haar betekenis analyseren, eerst iets over haar wordingsgeschiedenis.
De tekst van deze Nota, voor de massa der bisschoppen een donderslag bij
heldere hemel, kwam voor de leden der Theologische Commissie niet helemaal
onvoorbereid. Begin november was de Commissie ingespannen bezig met de
behandeling van de „modi" die bij de Constitutie over de Kerk waren ingediend.
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Bij de twee helften van hoofdstuk III hadden respectievelijk 572 en 481 Vaders
met voorbehoud gestemd en in totaal een 6000 „modi" ingediend. Deze werden
afgewogen en tot 242 punten teruggebracht, waaruit de Commissie concludeerde
tot 31 voorstellen van tekstwijziging. Ingrijpende veranderingen waren daarbij
niet. Omdat immers de tekst op alle punten de tweederde meerderheid had gehaald, werden all e „modi" terzijde geschoven die afbreuk deden aan de leer over
de sacramentele aard van de bisschopswijding, over het drievoudig ambt dat
deze geeft, of over het Bisschopscollege en zijn verhouding tot de Paus. In haar
„Expensio Modorum" gaf de Commissie rekenschap van haar behandeling der
„modi". Dat alles was normale procedure.
Maar in de loop der besprekingen werd besloten een beknopte samenvatting
te geven van het standpunt van waar uit de Commissie de „modi" had beoordeeld. Een groot aantal verspreide „modi" drukte namelijk op enigerlei wijze
bedenkingen en bezwaren uit tegen de leer over het Bisschopscollege en zijn
verhouding tot het pauselijk Primaat. Het had dus zijn voordelen, het antwoord
van de Commissie daarop niet enkel verspreid naar aanleiding van de afzonderlijke „modi" te bieden, maar ook als enigszins samenhangend geheel. Deze tekst
nu, waarin de Commissie haar overwegingen samenvatte, werd de grondslag van
de Nota Praevia.
Bij deze tekst nu diende de Paus opmerkingen en toevoegingen in. Van het
hoogste belang is het, dat voorzover bekend deze kanttekeningen van de Paus
ter vrije discussie aan de Theologische Commissie werden voorgelegd. Maar wel
werkte de Commissie onder de druk van tijdnood. De discussie had plaats op
12 november, maar wanneer de tekst niet uiterlijk op 13 november naar de
drukker ging, zou de Constitutie over de Kerk niet meer klaar kunnen komen.
Zo is de tekst van de Nota ontstaan. Want na 13 november zijn daarin geen
veranderingen aangebracht. Ook hier heeft dus de Paus de normale conciliaire
procedure willen volgen door de beslissing aan de Theologische Commissie toe
te vertrouwen.
Wel kwamen er nog wijzigingen in de functie van deze tekst. Oorspronkelijk
werd hij opgezet als samenvatting van belangrijke punten uit de Expensio Modorum. In die vorm werd zij gedrukt en op 14 november aan de bisschoppen
uitgedeeld: opgenomen in de inleiding op die Expensio, en ingeleid met de
woorden: „De Commissie heeft besloten aan de Afweging van de Modi de
volgende algemene beschouwingen te doen voorafgaan".
Maar op 16 november leest Mgr. Felici als secretaris van het Concilie de volgende bekendmaking voor: ,,Op hoger gezag wordt aan de Vaders een voorafgaande verklarende Nota meegedeeld bij de Modi op hoofdstuk III van het
ontwerp over de Kerk; de leer die in dat hoofdstuk wordt uiteengezet, moet
volgens de geest en opvatting (mentem atque sententiam) van die Nota worden
uitgelegd en verstaan". Deze bekendmaking verwekte grote opschudding. Maar
het was onmogelijk, rustig een standpunt te bepalen, omdat de bekendmaking
niet zoals gewoonlijk in druk was uitgedeeld, maar enkel mondeling voorgelezen.
In druk ontvingen de Vaders deze bekendmaking p as op 17 november, zo
kort voor de stemming over de Expensio Modorum, dat meerdere bisschoppen
hun stembiljet al hadden ingevuld, voordat zij de gedrukte bekendmaking ontvingen. De Expensio Modorum samen met de Nota Explicativa werd op 17 november met 2099 tegen 46 stemmen goedgekeurd.
Op 19 november wordt tenslotte de voorlaatste stemming gehouden over de
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Constitutie als geheel. Daarbij luidt de uitslag: 2134 voor, 10 tegen. Maar vlak
voor deze stemming heeft Mgr. Felici de verwarring over de Nota Praevia nog
vergroot. Hij verklaarde namelijk, dat de stemming van die morgen en ook de
slotstemming van 21 november moesten worden verstaan in het licht van de
Nota Praevia; daarom, zo zei hij, is de Nota afzonderlijk gedrukt, omdat zij
blijvende geldigheid heeft en bij de Handelingen van het Concilie zal behoren.
Zo luiden mijn notities. Want deze laatste bekendmaking is nooit in druk verschenen. Zij is ook niet herhaald bij de stemming van 21 november. Opvallend
was het, dat Mgr. Felici niet meedeelde, met welk gezag hij deze verklaring gaf.
Was het enkel zijn eigen gezag? Een laatste poging om het gewicht van de Nota
Praevia te verzwaren en haar als een integrerend deel van het Concilie-decreet
voor te stellen? Vermoedelijk hebben die bisschoppen gelijk, die deze laatste
verklaring verwaarlozen. In het Conciliereglement staat immers, dat de Secretaris
ten dienste staat van het College van Voorzitters en van de Moderatoren; zodat
dus handelingen die niet door hen zijn goedgekeurd, rechtskracht missen.
Tenslotte werd op 21 november de plechtige eindstemming gehouden, waarbij
2151 voor en 5 tegen de Constitutie stemden. Over de Nota Praevia werd daarbij niet gerept, en zij stond, evenmin als de Expensio Modorum overigens,
afgedrukt bij de definitieve tekst van de Constitutie, waarop deze stemming
betrekking had. Wel werd ze, als een uittreksel uit de Handelingen v an het
Concilie, afgedrukt in de Osservatore Romano van 25 november.
De manipulaties rond de Nota Praevia hebben de vreugde om de Constitutie
over de Kerk bedorven. De bisschoppen hadden het gevoel, dat hun een document werd opgedrongen, waarvan noch de theologische inhoud noch het gezag
duidelijk waren. Dat binnen vijf dagen driemaal een ander gewicht aan het stuk
werd toegekend, tweemaal officieel en eenmaal door een mondelinge verklaring
van de secretaris, maakte het onmogelijk zich rustig te beraden over het in te
nemen standpunt. Als rustiger geesten in een voortijdige stemming over de
Godsdienstvrijheid een aantasting zagen van de vrijheid van het Concilie, dan
konden zij op dit punt moeilijk anders oordelen. Formeel konden de Vaders de
Nota verwerpen, maar feitelijk stonden zij voor de keuze om de hele Constitutie
schipbreuk te laten leiden of de Nota maar op de koop toe te nemen. En inhoud
en betekenis van de Nota leken weer niet ernstig genoeg om het eerste te kiezen.
Er was zo gemanoeuvreerd, dat de laatste beslissing er niet een was van de leer,
maar van het beleid. Wat de leer betreft, hadden zij in lange discussies hun
standpunt bepaald; deze beleidsvraag trof hen volkomen onvoorbereid. Terecht
lieten zij dus het eerste zwaarder wegen.
1. De theologische inhoud van de Nota Praevia
Voorop gesteld moet worden, dat deze Nota geen enkele wijziging aanbrengt in
de tekst van de Constitutie zelf. Deze is onveranderd de tekst die langs de moeizame weg van besprekingen en stemmingen tot stand is gekomen volgens de
normale procedure.
Vervolgens moet de lezer er rekening mee houden, dat de tekst van de Nota
niet l angzaam gerijpt, gewikt, gewogen en zorgvuldig gepolijst is, en dat het
nooit de spitsroeden heeft gelopen van emendaties en modi-stemmingen. Wel
was de Nota voorwerp van discussie in de Theologische Commissie, maar waarschijnlijk vermoedden de leden toen nog niet, welke rol eraan zou worden toe-
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gedacht. Het zal dus niet verbazen, wanneer de gedachte soms op minder gelukkige wijze is uitgedrukt.
De Nota Praevia omvat vier punten plus nog een Nota Bene, dat bij punt 2
schijnt aan te sluiten.
1. Het woord „college" in de Constitutie moet niet worden verstaan in de
strikt juridische zin van het oude romeinse recht, van collega's die onderling
gelijk zijn en uit hun midden een voorzitter kiezen. Dit is vanzelfsprekend. De
Paus ontleent zijn gezag niet aan zijn medebisschoppen. Bovendien beantwoordt
de structuur van de Kerk nergens aan de staatsrechtelijke structuren. Deze opmerking lijkt dus overbodig. Maar misschien wordt daardoor een van de meest
actieve tegenstanders van de collegialiteit gerust gesteld, die in het Bisschopscollege het spookbeeld zag van een college van gelijken.
Dit eerste punt roept verder in herinnering, dat het Bisschopscollege niet
onder alle opzichten het Apostelcollege voortzet. De Apostelen waren immers
de grondleggers van de Kerk en ieder van hen had, volgens de gewone opvatting
der theologen, rechtsmacht over de hele aarde.
2. De Constitutie leert, dat de bisschopswijding iemand wijdt tot opvolger
van de Apostelen. Maar dan rijst de vraag, of dus iedere geldig gewijde bisschop
deelt in de volle sacramentele, lerarende en herderlijke volmacht. In de Constitutie wordt te verstaan gegeven, dat daartoe behalve de wijding ook de hiërarchische gemeenschap nodig is met het geheel van het Bisschopscollege, dus met
het Hoofd en de leden daarvan.
Dit wordt in de Nota enigszins toegelicht: de wijding geeft wel het ambt of
de taak („munus” ), maar de term „macht-potestas" wordt beter vermeden, omdat dit ook een gezag kan betekenen dat onbelemmerd kan worden uitgeoefend.
Voor de uitoefening van ieder kerkelijk ambt is echter de gemeenschap met de
Paus en met het gehele Bisschopscollege vereist. Deze gemeenschap nu is niet
enkel een liefdesband, maar houdt ook juridische structuren in.
Het Nota Bene verklaart uitsluitend, dat de vraag openblijft, welk gezag de
afgescheiden bisschopen van het Oosten bezitten, en waaraan zij dat gezag
ontlenen.
Tenslotte wijst dit punt op enkele documenten, die schijnen te verklaren dat
de bisschoppen al hun gezag van de Paus ontvangen. Deze teksten moeten in
deze zin worden verstaan, dat zij het volle gezag ontvangen door de gemeenschap met het Hoofd en de leden van het Bisschopscollege.
3. De meest netelige vraag, omtrent de verhouding tussen Bisschopscollege
en Paus, wordt behandeld in punt 3. Tegen de leer van de Constitutie, dat het
Bisschopscollege „ook drager is van het hoogste en volle gezag over de Kerk",
werd opgeworpen, dat daarmee het gezag van de Paus wordt beperkt. Daarop
antwoordt de Nota Praevia: Integendeel, want als het Bisschopscollege niet het
volle gezag had, had ook de Paus het niet; immers het Bisschopscollege bestaat
uit de bisschoppen samen met de Paus. De opwerping stelt het College tegenover
de Paus, maar plaatst zich daarmee buiten de werkelijkheid, omdat het College
niet bestaat zonder de Paus als Hoofd en als Plaatsbekleder van Christus voor
de gehele Kerk.
Maar het antwoord gaat voort. En hier vallen termen die weinig gelukkig
zijn. Men kan geen onderscheid maken tussen Bisschopscollege en Paus, maar
zonderlk (seorsim) en de Paus samen met de bisschopenkel „tussen de Paus afzonderlijk
pen. Omdat evenwel de Paus het Hoofd is van het College, kan hij alleen (ipse
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solus) enige daden stellen die niet aan de bisschoppen toekomen, bijvoorbeeld
het College bijeenroepen en leiden, de regels voor het (collegiaal) handelen
goedkeuren enz.". Op het Eerste Vaticaans Concilie en ook in de Constitutie
over de Kerk zijn uitdrukkingen als „de Paus alleen" zorgvuldig vermeden. Zij
zijn immers dubbelzinnig en kunnen een volkomen vals beeld van de Paus oproepen. De Paus „alleen" zou een Paus kunnen betekenen met wie het wereldepiscopaat geen gemeenschap zou hebben. En dat is even absurd als een Bisschopscollege zonder Paus. Wanneer de Paus, om bij de voorbeelden van de
Nota te blijven, een Concilie bijeenroept, oefent bij een gezag uit dat alleen aan
hem toekomt — alleen hij is immers het Hoofd — maar hij richt zich tot 'bisschoppen die in gemeenschap met hem staan. Steeds handelt de Paus — anders
zou er geen Kerk en dus ook geen Paus meer zijn — binnen de Kerkgemeenschap van Paus, bisschoppen en gelovigen. En dus is hij nooit „alleen". De Nota
bedoelt waarschijnlijk de opvatting uit te sluiten, dat de Paus als Hoofd van het
College zou handelen uit kracht van een machtiging door dat College. Dat zou
evident een dwaling zijn, omdat de Paus zijn gezag over de gehele Kerk, en dus
ook over het wereldepiscopaat, ontvangt krachtens de petrinische opvolging, dus
van Christus. Hij heeft taken en verantwoordelijkheden die hem alleen zijn toegewezen. Maar dat betekent vanzelfsprekend niet, dat hij in normale omstandigheden die taken geheel alleen zal vervullen, zonder de raad en de bijstand van
andere bisschoppen, hetzij van de Curie, hetzij daarbuiten.
De tekst gaat dan verder: „Het behoort tot het oordeel van de Paus, aan wie
de zorg over de gehele kudde van Christus is toevertrouwd, overeenkomstig de
wisselende behoeften van de Kerk, de wijze te bepalen waarop hij deze zorg
moet verwerkelijken, hetzij persoonlijk, hetzij collegiaal. De Paus handelt bij het
regelen van de collegiale (gezags) uitoef ening, bij het bevorderen en goedkeuren
daarvan, volgens zijn eigen discretie, met het oog op het welzijn der Kerk". Ook
hier klinken sommige formules minder gelukkig. De „eigen discretie" bijvoorbeeld zou willekeur kunnen betekenen, maar ook de geestesgave der discretie,
die de noden der Kerk en de mogelijkheden van het ogenblik weet af te wegen.
Willekeur betekent het vanzelfsprekend niet, omdat de Paus gebonden is aan de
goddelijke structuur van de Kerk. Hij kan dus ook niet zo handelen alsof alleen
hij de verantwoordelijkheid voor de Kerk zou dragen. Hij alleen draagt inderdaad de allerzwaarste verantwoordelijkheid van Opperherder; maar ook bisschoppen, priesters en leken hebben een werkelijke verantwoordelijkheid, waarvan niemand hen kan ontheffen.
Vermoedelijk heeft deze zinsnede vragen op het oog als deze: kan de Paus
door anderen verplicht worden om een Concilie bijeen te roepen of om een
Conciliebesluit te bekrachtigen ? Daarop luidt het antwoord vanzelfsprekend
negatief. Geen menselijk gezag, ook niet alle bisschoppen samen, kunnen hem
verplichten. Maar wel kan hij verplicht zijn.
4. Het laatste punt handelt over hetzelfde vragencomplex: „De Paus, als
opperste Herder van de Kerk, kan naar goeddunken zijn macht ten allen tijde
uitoefenen, zoals zijn ambt dat vordert. Maar het College, hoewel het steeds
bestaat, handelt daarom niet voortdurend op strikt collegiale wijze. Met andere
woorden, het College is niet steeds 'volledig actueel', j azelf s handelt het op strikt
collegiale wijze slechts bij tussenpozen en enkel met toestemming van het
Hoofd". Ook hier moet de uitdrukking „naar goeddunken" natuurlijk niet als
willekeur worden verstaan. Maar de bedoeling zal wel zijn, dat de Paus daartoe
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geen toestemming van mensen, ook niet van de bisschoppen behoeft. Het College daarentegen heeft, voor de volle uitoefening van zijn hoogste gezag, wel de
toestemming van de Paus nodig. Want dat zal wel de betekenis zijan van de
uitdrukkingen „strikt collegiale wijze" en „volledig actueel". Maar dan is de
tegenstelling tussen de gezagsuitoefening van de Paus „ten a llen tijde" en die
van het Bisschopscollege „bij tussenpozen" enigszins misleidend. Feitelijk
immers oefent ook de Paus zijn hoogste gezag slechts bij uitzondering uit. Het
verschil is, zoals gezegd, dat het College daartoe de toestemming van de Paus
behoeft, maar dat de Paus de toestemming van het wereldepiscopaat niet nodig
heeft, al zal hij in de regel hun raad en bijstand wel vragen.
Tot zover de hoofdzaken van de Nota Praevia. Als ik nu mijn eerlijk oordeel
mag uitspreken, dan luidt dit: 1. Afgezien van een aantal ongelukkige, wat
dubbelzinnige en misleidende formuleringen, bevat de Nota niets dat geen
wettige conclusie zou zijn uit de leer van de Constitutie over het Bisschopscollege
en zijn verhouding tot de Paus. 2. Maar zij bevat niet alle conclusies, omdat zij
niet gewaagt van de normale en gezonde samenwerking tussen Paus en bisschoppen; zo roept zij een uiterst eenzijdig beeld op van het pauselijk Primaat.
De oorzaken daarvan zijn meerdere. Ten eerste het feit, dat de Nota de verhouding tussen Paus, bisschoppen en Kerk uitsluitend beziet onder het aspect van
macht; maar zij belicht niet, dat alle macht in de Kerk dienst is, die wordt uitgeoefend binnen een gemeenschap van geloof, van liefde en van innerlijke
saamhorigheid. Deze eenzijdigheid drukt als een zware hypotheek op heel de
theologie en canonistiek van de laatste eeuwen. De Constitutie legt hier de
grondslagen van een vernieuwing, maar in de Nota werkt dat inzicht niet door.
Verder speelt de oorsprong van de Nota een rol. Zoals gezegd, is deze gegroeid vanuit de Expensio Modorum. Maar daarin probeerde de Theologische
Commissie te antwoorden op de tegenwerpingen van de tegenstanders van de
collegialiteit. Die tegenstanders nu stelden de meest onmogelijke situaties voor
-- denkbaar misschien in de 15de eeuw met zijn pauselijke en curiale corruptie,
maar niet na het jaar 1870 -- en vroegen dan hoe daar het Primaat tegenover
het wereldepiscopaat zou functioneren. Op die onmogelijke vragen gaf de
Expensio een antwoord. Zolang die antwoorden verspreid lagen over tienta llen
nummers, waren zij onschuldig. Nu zij gebundeld en nog aangedikt zijn, roepen
zij een karikatuur op van het Primaat.
Een verdere reden mag erin gelegen zijn, dat de leer van de Constitutie moeilijk assimileerbaar is voor een bepaalde mentaliteit. Sommige kringen denken
het gezag in de Kerk als een piramide: vanuit de Paus als top zou a ll e gezag
neerdalen naar de bisschoppen, van hen naar de priesters, en helemaal onderaan
stonden de leken. Deze voorstelling, die zeker niet de leer is van het Eerste
Vaticaans Concilie over de volheid van het pauselijk gezag, maar die eerder
ontleend lijkt aan het beeld van de absolutistische vorsten van de 17de eeuw, zal
zich op de duur niet kunnen handhaven in het licht van de Constitutie over de
Kerk. Zij die deze voorstelling met het dogma van het Primaat identificeerden,
voelden dus in de Constitutie een aanval op dat Primaat. De Nota lijkt een
krampachtige poging om die voorstelling van het pauselijk gezag te redden.
Tenslotte moeten we maar hopen, dat de Nota niet beinvloed is door het
klimaat van wantrouwen jegens de bisschoppen en jegens het Concilie, dat door
sommige leden der romeinse Curie wordt gekoesterd en gevoed. De daden van
het Concilie zouden een aanval zijn op de Paus en op zijn Curie, die zichzelf
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met de Paus maar al te gemakkelijk identificeert; romeinse, vooral antiklerikale
bladen, zien er een aanval in op de Italianen en op de „italianità"; Generale
Oversten vrezen een aantasting van de rechten van de Religieuzen. De affaire
van de Nota doet vrezen, dat ook de Paus geleidelijk omsponnen wordt door
dat web van achterdocht. Maar wantrouwen wekt wantrouwen. Internationalisering van de Curie en instelling van een Kerksenaat zijn alleen reeds daarom
dringend gewenst, opdat de Paus door geregelde en informele persoonlijke
contacten met verantwoordelijke mannen uit de periferie van de Kerk zou ervaren, hoe sterk in de Wereldkerk het geloof en de aanhankelijkheid jegens de
opvolger van Petrus leeft. Als de Paus in de maanden van het Concilie eenvoudig met kopstukken uit het wereldepiscopaat geluncht had, zou de affaire van de
Nota wellicht niet zijn voorgevallen, of tenminste een minder ongunstige wending hebben genomen.
Misschien minder door haar leer dan door de atmosfeer die eruit spreekt en
die erdoor gevoed wordt, is de Nota een betreurenswaardig stuk.
2. Het gezag van de Nota Praevia

Zoals gezegd heeft de Nota geen verandering gebracht in de tekst van de
Constitutie over de Kerk. Ook is zij geen conciliair decreet of een integrerend
onderdeel daarvan. Wel maakt zij deel uit van de Handelingen van het Concilie
en is zij als zodanig van belang voor de interpretatie van de Constitutie.
Wat kunnen dan de inleidende woorden betekenen, dat de leer van het derde
hoofdstuk „volgens de geest en opvatting van de Nota moet worden uitgelegd
en verstaan" ? Vanzelfsprekend kan aan de Constitutie niet van buiten af een
interpretatienorm worden opgelegd die aan de tekst vreemd is. Het Decreet is
tot in details in lange besprekingen op verschillend niveau gegroeid, bijgeschaafd, gepolijst, en heeft in die moeizame wordingsgeschiedenis een duidelijke
zin en betekenis gekregen. Zo is tenslotte de tekst ontstaan die door het Concilie,
de Paus en de bisschoppen als herders en leraars van het geloof, is goedgekeurd
en afgekondigd. In eerste instantie spreekt deze tekst voor zichzelf. Aan die
tekst een andere betekenis te willen geven dan zij door haar woorden en wordingsgeschiedenis heeft, ware nominalisme.
Toch kunnen ondergeschikte documenten een onmisbare hulp zijn bij het
zuiver verstaan van een dergelijke tekst. Daarom vormen de Handelingen van
een Concilie steeds een kostbaar hulpmiddel. Want hoe zuiver de woorden ook
het inzicht pogen weer te geven, inzicht en woorden worden onvermijdelijk
gekleurd door de vraagstelling waarbinnen zij groeien. Soms ook kan een ondergeschikt document waarschuwen tegen een mogelijke, maar niet bedoelde interpretatie. Immers de aard van een conciliair decreet stelt stilistische eisen, waardoor de laatste nuancen van de gedachte niet altijd in het lichaam zelf van het
decreet kunnen worden uitgedrukt. Vooral waar het betrekkelijk nieuwe vraagstukken of inzichten betreft, waar de Kerk nog niet beschikt over een algemeen
aanvaarde en geijkte terminologie, zal zich dit geval voordoen. Een voorbeeld in
onze Constitutie levert de passage over de oorsprong van het gezag der bisschoppen. Die roept met betrekking tot het gezag in de Afgescheiden Kerken vragen
op, welke in verband met het nieuwe oecumenisch inzicht niet rijp zijn. Daar
spreekt de Theologische Commissie in de Expensio Modorum haar opzet uit om
geen beslissing te treffen. En deze opzet wordt door het Concilie goedgekeurd.
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Juist aan de Expensio Modorum komt op dit punt bijzondere waarde toe.
Want zij geeft de officiële verantwoording van de laatste wijzigingen in de tekst
en de officiële rechtvaardiging van de tekst tegenover gemaakte opwerpingen.
Zij is het werk van de betrokken Commissie, een officieel Concilie-orgaan, en
wordt uitdrukkelijk in stemming gebracht. Daarom mag zij geacht worden de
ware bedoeling van het Concilie uit te drukken. Toch blijft mijns inziens de
Expensio Modorum op het niveau van de theologische discussie. Zij is een theologisch document en geen leer-uitspraak. Wel is zij een document van een off icieel Concilie-orgaan, dat als zodanig door het Concilie wordt goedgekeurd.
Maar zij is en blijft een beredenering en rechtvaardiging van tekstwijzigingen
en een beantwoording van opwerpingen. Daarmee blijft zij op het peil van de
theologische bezinning.
Nu is het van wezenlijk belang, dat de Nota Praevia nooit anders gepresenteerd is dan binnen het verband van de Expensio Modorum. Ook in haar definitieve vorm luidt de aanhef: „De Commissie heeft besloten aan de Afweging der
Modi de volgende algemene beschouwingen te doen voorafgaan". Daarmee blijft
dus de Commissie binnen de opdracht die zij in deze fase van de conciliaire
procedure heeft, namelijk het theologisch antwoord op gemaakte moeilijkheden
en de theologische verantwoording van de tekst in zijn definitieve vorm. Hetzelfde blijkt uit de inhoud van de Nota, die voor een groot deel bestaat uit zinsneden die aan de Expensio Modorum zijn ontleend, en die daarbij beschouwingen inlast welke zich bewegen op het karakteristieke plan van de theologische discussie over de verhouding tussen Primaat en Bisschopscollege. Aan de
aldus gepresenteerde Nota heeft het Concilie zijn formele, hoewel misschien niet
hartelijke, goedkeuring gehecht. Deze Nota is dus geen conciliair decreet, maar
een door het Concilie goedgekeurde theologische beredenering van sommige
hoofdpunten uit het Decreet. In dat perspectief moeten dus ook de woorden
verstaan worden volgens welke de leer van de Constitutie volgens de geest en
opvatting van de Nota moet worden begrepen. Het gaat om het begrijpen op
het niveau van de theologische bezinning en beredenering. Wie over de Constitutie theologiseert, moet zich door de geest en de opvatting (misschien niet de
woorden, zoals wij zagen) van de Nota laten leiden. Tegelijk echter zal hij zich
als theoloog rekenschap geven van de gronden, waarom de theologie van de
Nota zo bijzonder eenzijdig is en zover afstaat van de serene uitgewogenheid
die de Constitutie zelf kenmerkt.
De aandacht die op de Nota gevallen is, en waardoor zij de Constitutie zelf
zou kunnen overschaduwen, houdt een groot gevaar in. Het oude gevaar namelijk waaronder de katholieke prediking zo vaak geleden heeft, dat meer theologie
dan geloofsverkondiging geboden wordt. De leer van de Constitutie moet verkondigd worden; want zij is de boodschap van het Conncilie aan de gelovigen.
Daaraan moet de Nota ondergeschikt blijven, die zich richt tot de vaklieden
welke zich op de moeilijkste punten willen bezinnen.
***

Op dit artikel, dat zoveel aandacht heeft gewijd aan de Nota Praevia, zou dus
een voortzetting moeten volgen, waardoor nu de leer van de Constitutie over de
Kerk in haar volheid zou worden uiteengezet. De Kerk, het sacramenteel-machtige teken, waarin allen verenigd worden die aan Christus' boodschap gehoor
geven, om als één Volk Gods te pelgrimeren naar het beloofde Land van de
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nieuwe aarde en nieuwe hemel, en om zo het zuurdeeg der mensheid te zijn.
Eén geloof, één hoop, één liefde en één Heilige Geest bezielen dat Volk als het
Lichaam van Christus, waarin elk lid zijn taak en verantwoordelijkheid heeft. In
dat Volk zijn er dus ook mannen, door Christus gesteld om als leraars van het
geloof en van Christus' wet, als priesters en als herders, leiding te geven. Zij, en
boven allen de opvolger van Petrus, dragen dus een groter verantwoordelijkheid,
die een gezag is. Een gezag, dat hun niet door het Volk gegeven wordt, maar
dat de Heer hun opdraagt. De Kerk zal nooit een democratie warden, evenmin
als een oligarchie of een dictatuur. Zij heeft haar eigen onherleidbare structuur.
In de groei van die Kerk schijnt het Tweede Vaticaans Concilie een grote rol
te gaan spelen. Het Concilie, waarop allen, van hoog tot laag, zich levendig
bewust worden van hun roeping en verantwoordelijkheid in de Kerk en in de
wereld. Daarmee kondigt zich ook een vernieuwing aan van de gezagsuitoefening en -aanvaarding. Het gezag zal zich meer en meer gaan richten tot mensen
die hun eigen verantwoordelijkheid bewust aanvaarden. De gehoorzaamheid zal
uitgroeien tot een persoonlijk geloof in een vrijwillig aanvaarde liefde: want
geen andere trouw aan Christus en zijn Kerk zal in de toekomst nog kunnen
standhouden.
Zoals iedere ontwikkeling in gezagsverhoudingen roept dan ook dit Concilie
bijzondere spanningen op. Daarvan zijn de gebeurtenissen van de laatste dagen
een symptoom geweest. In de nieuwe verhouding tot meer zelfstandig-verantwoordelijke bisschoppen en leken een nieuwe gestalte te geven aan het pauselijk
primaat, dat de grondslag van de eenheid moet blijven, eist een grootsheid van
visie en van durf, die bijna bovenmenselijk is. In het rouwmoedig besef, dat in
onze nieuwe zelfstandigheid misschien veel liefdeloze eigengereidheid schuilt,
zullen we moeten blijven bidden en hopen, dat de Heer zijn Kerk door deze
stormen heen mag leiden tot nieuwe bloei.
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roman voltooit Michel de Saint Pierre zijn triptiek over de groepen
M ETdiedeze
het meest aan verandering onderhevig blijken in deze tijd: de elite,

beschreven in Les nouveaux Aristocrates; de jeugd, ondervraagd in La nouvelle
Race; de priesters. Hij oogst met deze roman geen onverdeeld succes.

Het verhaal speelt in een nogal gemengde parochie van de Parijse voorsteden:
ruim zestigduizend zielen omvattend. Zij wordt verzorgd door een groepje van
vier priesters: pastoor Florian, een bejaard man, die zich vooral bezighoudt met
de heiligverklaring en de uitgave van de geschriften van een geestelijk schrijver;
Monsieur Barré, die met de heftigheid van een Savonarola een moderne pastoraal van totale opening naar het communisme voorstaat; hij wordt daarbij blindelings gevolgd door de jonge tweede kapelaan, Monsieur Reismann, een apostolische, maar onevenwichtige, ziekelijke jonge man, die allereerst arbeider wil
zijn en daarna priester; Monsieur Le Virioux, die zelfstandig, na hoogleraar te
zijn geweest in Rome, onder de barste omstandigheden een bidonville of barakkenstad evangeliseert; en tenslotte de nieuweling, Monsieur Delance, spreekbuis
van de auteur, die in deze begenadigde figuur zijn ideaal van de hedendaagse
priester uitbeeldt.
Het is bepaald geen zalmkleurige schets van de Franse clergé. Pastoor Florian
heeft langzamerhand de moed opgegeven en vraagt zijn bisschop om ontheven te
worden van zijn taak. Het is een authentiek priester; dat weet de bisschop, die
hem trouwens handhaaft op zijn post. Maar hij kan niet op tegen de problematiek van de moderne apostolaatsvormen, zoals die door zijn beide kapelaans
worden gezien. M. Barré, een man van vijfenveertig, stroomt over van edelmoedigheid, van passie om de arbeidende klasse omhoog te helpen. Maar het is een
man die geen maat kent en geen tact. Zijn homilie bij de begrafenis van een
kolonel is een ongehoord stuk grofheid. Zijn taal is het populair-wetenschappelijk communistisch bargoens. Hij is, zonder het te weten, een trots man, vastgeroest in zijn schema's. De gedachte komt zelfs niet bij hem op, dat hij zich zou
kunnen vergissen of dat het zin heeft te luisteren naar de visie van een ander.
Kortom, bij alle echtheid en toewij ding, een man zonder vreugde, die toetssteen
van het Evangelie, zonder hoffelijkheid, die bloesem van de naastenliefde, zonder nuance, dat kenmerk van de rijpheid. Als de conflict-situaties zich toespitsen,
ziet hij geen andere weg dan zijn arbeidsterrein vaarwel te zeggen. Zijn medestander en leerling, M. Reismann, gaat zo gebukt onder de ellende die hij rondom zich ziet, dat ook hij bezwijkt. Hij is lichamelijk onderkomen, geestelijk te
armzalig onderlegd en evangelisch te weinig gevormd om als een man de crisis
het hoofd te bieden: een moedrelijke vrouw wordt dan zijn toevlucht.
Tegen deze achtergrond werkt Paul Delance, de nieuweling in het team. Het
is een jongen uit een arbeidersgezin. Voordat hij naar het seminarie ging, heeft
hij eerst twee jaar in het bouwvak gewerkt, alleen om respect op te doen voor de
handenarbeid. De bisschop heeft hem als j onggewij d priester meteen tot zijn
secretaris benoemd en, omdat hij bijzondere gaven van menselijkheid en begenadiging in hem ontdekte, met ruige hand gevormd. Waartoe die ruigheid van

LES NOUVEAUX PRETRES

359

hand dient, ontgaat mij, maar zeker is, dat Monseigneur een uitgelezen priester
naar Villedieu, symbolische naam van de parochie in deze roman, stuurt. M.
Delance is nu dertig. In hem leeft de deernis om de schapen, niet enkel uit de
arbeidersmassa, maar uit ieder milieu, of het nu de bioloog Gallard is of diens
maitresse, de modejournaliste Sophie, de technicus Béziquet of het nozemmeisje
van veertien jaar, dat hem naar het treurige domein van de jeugdbacchanalen
lokt. Hij is onkwetsbaar, omdat hij overal samen is met de Heer in gemeenzaamheid als een Emmausganger; omdat zijn priesterlijk bestaan cirkelt om de dagelijkse Mis; omdat hij zich onbewust een eigen stijl heeft geschapen, die zijn
progressistische collegas prikkelt, maar de gelovigen langzaamaan van heinde en
ver tot hem trekt. Dat is nu eenmaal de kracht van het charisma. Die begenadiging brengt hem in conflict met zijn confraters, zonder enige opzet van zijn
kant. Maar zo moet hij leren lijden. Ook tot hem komt de bekoring om het werk
vaarwel te zeggen en de stilte te zoeken, die even noodzakelijk is voor het gebed
als voor de muziek. Hij weet echter wat gehoorzamen is en blijft.
Als roman lijkt me dit boek niet geslaagd. Er is geen transpositie in een
romaneske wereld met eigen leven en wet. Het staat te onmiddellijk bij de werkelijkheid; het is te zeer een apologie voor een bepaald standpunt omtrent de
hedendaagse priester. Maar, als men die kritiek over het hoofd wil zien en een
bewogen getuigenis wil lezen, waarin een leek, en waarachtig niet de eerste de
beste, zijn onrust uitspreekt over de linkse vleugel v an de contemporaine priesterschap, dan neme de lezer, vooral indien hij zelf priester is, dit boek ter hand.
Het is een zwart-wit analyse inderdaad. Alle figuren krijgen echter hun kans.
Er is er geen die zonder medeleven is geschetst. Michel de Saint Pierre schaart
zich hier onder de schapen die hun herders weiden, iets dat vaker in de geschiedenis gebeurt. Maar luisteren de herders naar dat blaten ? Het thema dat steeds
naar voren komt is, dat wij in de priester niet alleen een mens willen vinden die
als ieder ander is, maar juist iemand die anders is, omdat hij bij uitstek zout,
licht, prediker, herder, niet alleen ambtsdrager, maar „een voorbeeld voor de
kudde" genoemd wordt. Als de nieuwe priesters waarnaar Gods volk uitziet, hun
stijl van denken, spreken, handelen moeten wijzigen, dan is het in de richting
van een diepere spiritualiteit. Dat is de enige these van dit boek, boeiend gebracht, met te schelle kleuren wellicht en op te luide toon. De waarlijk priesterlijke mannen die men in het leven mag ontmoeten, zijn stiller, rijper, gereserveerder dan de figuren van deze roman. Maar dat aandikken van kleur en toon
wil nu eenmaal de optiek van het verbeeldingsgenre. Dat geldt eveneens van de
mystieke vervoering die M. Delance ervaart. Michel de Saint Pierre's taal, zoals
die van zijn oom Henry de Montherlant in Le Maitre de Santiago en Port-Royal,
doet d an aan als woordenkraam naast een bladzijde van Newman of Francois de
Sales. Het zijn literaire pogingen om duidelijk te maken, dat nieuwe stijl in het
priesterschap geen stijlloosheid mag zijn, een nieuwe beleving van de religie
geen afschaffing van alle religieuze riten, voorschriften of gebruiken — elk
geloof, ook het christelijke, moet zich daarin immers uiten —, een herbronning
van het geloof, geen uitholling daarvan in communistische trant.
De moeilijkheden in de Franse kerkprovincie liggen anders dan hier. Bij alle
verschil van perspectief zijn er in de Nederlanden gelijke conflictsituaties als
over de grenzen. „Geloof mij", schreef een oude priester, „het belangrijkste
waar het om gaat, is: leven. Dat blijft een moeilijke kunst. En toch: hoe kunnen
wij anderen leren te leven als wij zelf die kunst niet verstaan ? Neem dit aan van
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een oude vriend, die het pas laat heeft geleerd". Bij het schrijven van zijn roman
heeft Michel de Saint Pierre de hulp en de vriendschap ervaren van vele priesters
en religieuzen, zonder wier hulp het boek nooit tot stand zou zijn gekomen. Aan
hen werd het opgedragen. Omdat het zinvol is kritisch te luisteren naar de
inbreng van een bezielde leek, wanneer het gaat over de levensstijl van zijn
priesters, werd dit pleidooi geschreven.
Requi

sitoir door F. Van Bladel S.J.
A ce reláchement dans le langage correspondait
tragiquement un reláchement dans la spiritualité.

zinvol „kritisch te luisteren naar de inbreng van een bezielH ETdeisleekinderdaad
wanneer het gaat over de levensstijl van zijn priesters". Maar terwijl ik het vriendelijke stuk van Pater Daniëls las, vroeg ik me af: als die leek
zijn getuigenis meedeelt in de vorm van een roman, moet dat dan geen goede
roman zijn ? Ik ben bang dat ik anders naar zijn getuigenis helemaal niet luister,
dat het me integendeel wrevelig stemt en ergert.
Les nouveaux prêtres is, ook volgens P. Daniëls, geen goede roman. Het is,
geloof ik, niet eens een roman, maar een reportage en zelfs dat niet eens, maar
een onrechtvaardig eenzijdig pamflet. Een zin van P. Daniëls parafraserend zou
men kunnen zeggen: „bij alle toewijding, een geschrift zonder vreugde, die
toetssteen van het Evangelie; zonder hoffelijkheid, die bloesem van de naastenliefde; zonder nuance, dat kenmerk van de wijsheid". Het mist precies die deugden welke de auteur de 'nieuwe priesters' verwijt niet te bezitten.
Michel de Saint Pierre heeft het recht, te staan waar hij staat, niet alleen als
gelovige maar ook als auteur. Als gelovige heeft hij het recht te waarschuwen
tegen alles wat volgens hem de Kerk van vandaag bedreigt; hij heeft het recht te
denken en te verkondigen dat de vernieuwingen in de clerus, in de liturgie, in
de sacrale kunst, in de theologie, in de pastoraal en noem maar op, gevaarlijk
zijn, zo al niet 'ketters'. Maar als zijn integrisme niet veel meer dan een heftige
terugkeer naar de antimodernistische Syllabus van 1864 blijkt te zijn, dan kan ik
niet goed meer volgen. Als auteur heeft hij recht de personages en conflicten uit
te beelden die hij verkiest. Wie zal ontkennen dat de overgangscrisis welke de
Kerk op dit ogenblik doormaakt de stof kan leveren voor een aangrijpende
roman ? En voor mijn part kan ook een conservatieve of zelfs een integristische
priester daar heel goed de hoofdfiguur van zijn. De 'Curé de campagne' is tenslotte ook (maar) een Curé d'Ars. Michel de Saint Pierre is echter geen Bernanos. Nogmaals, wat ik hem verwijt, is niet de keuze van zijn standpunt, zelfs
niet zijn partijdigheid. Maar alleen het feit dat hij er geen goeder oman van
heeft gemaakt.
Als hij de nieuwe pastorale methoden van de Franse clergé belachelijk maakt
door er alleen maar de kinderachtige uitwassen van te laten zien, dan zondigt hij
niet alleen tegen de objectiviteit en de rechtvaardigheid en verdient hij inderdaad
de terechtwijzing welke de bisschop van Parijs hem heeft toegediend, maar —
wat van het standpunt dat ons hier bezighoudt nog veel erger is — hij zondigt
ook tegen de literaire waarachtigheid. Met zulke simplistische zwart-wit tekeningen kan men alleen nog een thesisroman maken die nergens meer de werkelijkheid raakt en dus helemaal geen werkelijkheid herschept. De dramatische conflicten bewegen zich hier uitsluitend op het plan van de ideeën van de schrijver
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(en dat zijn dan meestal nog slechts citaten), nergens op dat van de existentie
van de personages. Deze zijn slechts spreekbuizen van de auteur, leiden geen
eigen leven, bezitten geen eigen bewustzijn, laat staan dat zij er in zouden
groeien. Ze zijn slechts exponenten van een probleem en zulke karikaturale
exponenten dat het probleem er zelf door in het belachelijke wordt getrokken.
En ik vrees dat Paul Delance, de 'goede' priester uit het boek, en meteen het hele
getuigenis van Michel de Saint Pierre daar mede het slachtoffer van zijn.
Want dit is mijn vraag: mag men, zoals P. Daniëls voorstelt, het feit dat dit
boek formeel gesproken (qua stijl, compositie, bewustzijnsstructuur enz.) een
onbeduidende of slechte roman is „over het hoofd zien" en dan freewheelend
gaan pleiten voor een deel van de 'inhoud' ervan, in dit geval de spiritualiteit
waarvan een van de personages toch de drager is ? Dat waar mijn opponent in
dit vriendenpolemiekje voor pleit is zo'n goede zaak, dat men er graag iedere
gelegenheid voor te baat neemt. Maar deze keer lijkt me de aanleiding toch een
beetje verdacht.
Als romancier, wiens communicatiemiddel de taal is, weet Michel de Saint
Pierre dat er een inherente samenhang bestaat tussen vorm en inhoud, taal en
boodschap, tussen stijl en spiritua liteit. W an neer hij in Les nouveaux prêtres
verslag uitbrengt over een bijeenkomst van 'nieuwe priesters', die meer over hun
syndicale actie spreken dan over apostolaat en daar het in hun mond ietwat groteske jargon van hun arbeiderskameraden voor gebruiken, noteert de auteur: „A
ce relachement dans le langage correspondait tragiquement un relachement dans
la spiritualité". Inderdaad, verslapping, slordigheid, ontbinding in de taal gaan
gepaard met verslapping, slordigheid, ontbinding in de spiritualiteit, en omgekeerd. Wat gebeu rt er echter als ik met dezelfde maat waarmee Michel de Saint
Pierre de 'nieuwe priesters' meet, ook zijn roman en zijn getuigenis ga meten ?
Niet alleen constateer ik dan dat, net zoals zijn vooruitstrevende priesters een
progressistisch jargon gebruiken, zijn eigen taal en stijl op vele plaatsen tot een
onuitstaanbare integristische fraseologie vervallen, maar ik zou principieel willen
stellen: in de mate dat zijn roman als roman niet geslaagd is, faalt ook zijn probleemstelling, zijn getuigenis en heel de spiritualiteit waar hij voor pleit. En tot
op zekere hoogte is dat tragisch.
Het is tragisch omdat ik uit wat de schrijver er over vertelt graag wil geloven
dat dit boek uit een eerlijke bezorgdheid en met liefde is geschreven, maar in het
resultaat geen eerlijke roman kan zien en dus niet voldoende liefde 1). Het is
tragisch omdat het conflict dat in deze roman behandeld wordt en dat ons allen
aangaat — het conflict in de Kerk tussen behoudsgezinden en vooruitstrevenden
— voor een groot deel een taalconflict is: we verstaan elkaar niet meer, we
spreken niet meer dezelfde taal. En een roman, een taalwerk dus, waarin precies
de taal (en daarmee bedoel ik alles wat van een roman een roman maakt) in
gebreke blijft, kan onmogelijk bijdragen tot een oplossing van deze spraakverwarring. Dat, neem ik aan, was nochtans Michel de Saint Pierre's bedoeling.
Maar ik versta hem niet. Zijn getuigenis laat me koud.
45 ) Mag ik even herinneren aan wat de marxist Pasolini over zijn films zegt: „Of ik
van mijn figuren houd of niet, kan slechts blijken uit de manier waarop ik ze uitbeeld,
niet uit wat ik over hen vertel. Indien ik er in geslaagd ben .... uit te drukken wat ik
wilde uitdrukken .... en indien ik daarin geslaagd ben door de stijl zelf van mijn film,
door het ritme van het verhaal .... , alleen dan heb ik bewezen dat ik echt van hen
houd. Ben ik er niet in geslaagd, dan betekent dit dat mijn liefde een gemakkelijke
liefde was, onoprecht" (Cfr. Streven, dec. 1964, p. 246).
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De Shakespeare- herdenking:
een nalezing
W. PETERS S.J.

De wijze waarop Shakespeare's geboortedag, vier eeuwen geleden, is
herdacht wekt de indruk dat men zich bewust was tot de uitverkorenen
te behoren die dit eeuwfeest mochten meemaken, dat men zich als het
ware bespied wist door het nageslacht en dat men bijgevolg goed voor
de dag moest komen met het oog op degenen die straks het vijfde eeuwfeest mogen vieren. Met opzet spreken we van men, en niet alleen van
anglisten, literatoren, toneelliefhebbers; immers iedereen wist zich bij dit
festival betrokken, getuige niet alleen de stroom van artikelen en studies,
opstellen en boeken, maar ook de vele uren aan Shakespeare besteed op
televisie en door de radio, de drommen mensen die zijn opvoeringen
gingen zien, de bierpullen, de postzegels, het Delfts aardewerk, de herinneringsmedailles, de boekenleggers, enz.
N deze terugblik op het Shakespeare-jaar interesseert ons bijzonder hetgeen in

boekvorm werd gepubliceerd. Men zou menen dat het onderwerp Shakespeare
langzaam aan geheel en al uitgeput was geraakt. Maar er blijken nog vergeten
aspecten te zijn. Zo zagen we een boek aangekondigd over de wijn in de stukken
en in het leven van Shakespeare, een ander over de orthografie der stukken, en
blijkbaar roept deze studie de eerste schimmen op van de computer, wanneer ze
zal worden losgelaten op Shakespeare om aan de hand van schrijfwijzen en
schrijffouten, van woordgebruik en woordfrequentie een dubieus auteurschap
vast te leggen of te verwerpen, de exacte datum van een stuk te bepalen, enz.
De auteur is de woord-minnende Eric Partridge, die een serieuzer studie wijdde
aan Shakespeare's wat grovere woordspelingen en grappen 1). Er zijn nog steeds
rand-onderwerpen die een onderzoek waard zijn, zoals b.v. blijkt uit Shakespeare
in Music 2) waarin Ph. Hartnoll enkele opstellen bijeenbracht over het thema
hoe Shakespeare musici heeft geïnspireerd. Van geheel andere aard is een buitenmate boeiende uiteenzetting over wat de pest betekende in de tijd van de dichter 3), terwijl ook The Great Shakespeare Jubilee 4), dat verhaalt hoe het tweede
eeuwfeest in 1769 (er wordt met vijf jaren gesmokkeld) werd gevierd, de
aandacht vasthoudt; we kunnen alleen maar hopen dat een studie over souf f leursboeken in de zeventiende eeuw even interessant is. Hoe men vandaag kan
genieten van Shakespeare in de fauteuil van een modern theater behandelt de
romanschrijver John Wain in A Playgoer's Guide: the living world of Shakespeare 5). Over rand-onderwerpen gesproken, we kwamen zelfs een artikel tegen
gewijd aan Shakespeare en Wiseman (The Wiseman Review, oktober 1964; het
nummer bevat ook een artikel van Wiseman over Shakespeare) .
De vele boeken die het afgelopen jaar verschenen, waren niet allemaal nieuw;
verschillende klassieke werken over Shakespeare werden heruitgegeven, en vooral
werden kostbare opstellen uit het verleden in boekvorm bijeengebracht. Onder
1)
2)
3)
4)
5)

Eric Partridge, Shakespeare's Bawdy, Routledge, 25 sh.
Phyllis Hartnoll (Ed.) , Shakespeare in Music, Macmillan.
F. P. Wilson, The Plague in Shakespeare's London, Oxford Paperbacks, 6 sh.
C. Deelman, The Great Shakespeare Jubilee, Michael Joseph, 30 sh.
John Wain, A Playgoer's Guide, Macmillan, 15 sh.
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de eerste categorie valt het tien jaar geleden verschenen werk van de stokoude
hofdichter John Masefield 6), alsook de zeer kostbare studies van Sir Walter
Raleigh (1907) 7) en A. C. Bradley, wiens Shakespearean Tragedies 8) precies
zijn gouden jubileum viert. Stalls Art and Artifice in Shakespeare (1933) 9) is
minder bekend maar voor Shakespeare-kenners waardevol. Tot de tweede categorie behoort Chambers' Shakespeare: a survey 10); de opstellen hier bijeengebracht zijn eenvoudige inleidingen op de stukken van Shakespeare die ongeveer
een halve eeuw geleden werden geschreven, maar voor het eerst in 1952 in boekvorm werden uitgegeven; deze verzameling opstellen kan natuurlijk niet vergeleken worden met het tweedelig standaardwerk van dezelfde schrijver, waarin al
het feitenmateriaal omtrent Shakespeare te vinden is. Dit boekje is niet de enige
Penguin-uitgave van bijzonder gehalte. Laurence Lerner verzamelde een goede
dertig essays in een Anthology of modern criticism 11). Vier van deze essays zijn
gewijd aan Hamlet, vijf aan King Lear, terwijl Macbeth er zeven krijgt; Romeo
and Juliet, Anthony and Cleopatra, Julius Caesar en Coriolanus worden ieder in
twee of drie opstellen besproken. De lijst der critici is indrukwekkend; hij opent
met John Keats, en beweegt zich over Shaw, Bradley en Granville-Barker naar
Wilson, Knights, Auden, Eliot en anderen uit onze dagen. Een andere Penguinuitgave, Shakespeare: a celebration 12) geeft een achttal kritische beschouwingen
van hedendaagse literatoren maar bestrijkt het terrein van Shakespeare's Londen
en Stratford der zestiende eeuw tot de film en het theater van onze eigen tijd.
De illustraties van oude prenten en nieuwste foto's zijn verrukkelijk en geven
deze pocket een zekere voornaamheid, de gelegenheid waardig. Het toont verwantschap met een Nederlandse bijdrage tot het festijn, te weten Rondom Shakespeare 13), waarin de professoren Bachrach, Swart en Van Thienen het leven, de
werken, de vertalingen en het toneel bespreken in verband met Shakespeare.
Verzamelingen van links en rechts verspreide essays vinden we ook in iets
duurdere pocket-uitgaven. Zo deed de Oxford University Press verschijnen
Studies in Shakespeare 14), dat tien lezingen bevat die in de loop der jaren aan
Shakespeare werden gewijd. Het vroegste opstel dateert van 1912 en is van
niemand minder dan de grote Bradley; twee andere zeer waardevolle bijdragen
zijn Caroline Spurgeons 'Shakespeare's iterative imagery' (1931) en 'Hamlet:
the prince or the poem', van de ruim een jaar geleden overleden professor C. S.
Lewis. Recente lezingen gehouden aan de universiteit van Londen in het jubileumjaar treffen we aan in Shakespeare's World 15), terwijl het voor anglisten
vanzelfsprekend is dat de 1964-uitgave van Essays and Studies 16) geheel gewijd
is aan het eeuwfeest.
6) John Masefield, William Shakespeare, Mercury Books, 7 sh. 6 d.
7) Sir Walter Raleigh, Shakespeare, Macmillan, paperback, 8 sh. 6 d.
8) A. C. Bradley, Shakespearean Tragedy, St. Martin Library, paperback, 7 sh. 6 d.
9) E. E. Stoll, Art and Artifice in Shakespeare, University Paperbacks, Methuen,
10 sh. 6d.
10) E. K. Chambers, Shakespeare: a survey, Penguin, 5 sh.
11) L. Lerner, Shakespeare's Tragedies: an anthology of modern criticism, Penguin,
4 sh. 6 d.
12) T. Spencer, Shakespeare: a celebration, Penguin, 6 sh.
13) Bachrach, Swart en van Thienen, Rondom Shakespeare, De Haan/Standaardboekhandel, Phoenix pocket.
14) P. Alexander (Ed.), Studies in Shakespeare, Oxford Paperbacks, 8 sh. 6 d.
15) J. Sutherland en J. Hurstfield, Shakespeare's World, Arnold, 25 sh.
16) W. Armstrong (Ed.), Essays and Studies 1964, Murray, 13 sh. 6 d.
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We mogen voor een ogenb lik afstappen van uitgekomen boeken om ons bezig
te houden met enkele welbekende namen. De Shakespeare-kritiek van ongeveer
de laatste dertig jaren werd min of meer beheerst door Dover Wilson en L. C.
Knights, en dit jaar werden hun stemmen weer duidelijk gehoord, ofschoon zij
eigenlijk geen nieuw geluid deden horen. We komen hun namen tegen in zo
juist vermelde verzamelwerken, maar zij stelden zich verder tevreden met heruitgaven, meest in goedkope vorm, v an succesvolle werken uit het verleden. Zo
publiceerde de Cambridge University Press The Essential Shakespeare 17) en
What hap pens in Hamlet 18), beide zeer bekende studies van Dover Wilson, die
bovendien Li fee in Shakespeare's England 19) verzorgde. Hierin zijn tijdgenoten
van Shakespeare aan het woord, de hoveling, de acteur, de matroos, de bedelaar
enz. en hun teksten weven het tapijt van het leven in de stad en op het platteland, aan de universiteit en aan het hof, in de school en aan het theater enz. toen
Shakespeare leefde. L. C. Knights geeft ons een nieuwe uitgave van het in 1933
verschenen Explorations, dat de lange ondertitel draagt van 'essays in criticism
mainly on the literature of the seventeenth century' 2°) . Van de elf essays zijn er
vier aan Shakespeare gewijd, waaronder het overbekende: 'how many children
had lady Macbeth?'
Met Wilson en Knights moet thans ook genoemd worden A. L. Rowse, die
zichzelf voornamelijk een onaant as tbare naam verworven heeft als historicus.
Zijn historische scholing alsook zijn vertrouwdheid met de zestiende eeuw geeft
zijn William Shakespeare 21) een verrassende frisheid. Hiermede niet tev reden
heeft hij ook de sonnetten uitgegeven, en deze begeleid met een omzetting in
proza en commentaar 22) . Onder critici van naam is ten slotte ook Peter Quennell
met een nieuwe studie op het toneel verschenen: Shakespeare: the poet and his
background 23) . Lezing werd een teleurstelling; de vrij schaarse gegevens over
de dichter-toneelschrijver werden a angevuld, om niet te zeggen, uitgedijd met
allerlei wetenswaardigheden omtrent tijd, land, volk, gewoonten enz., hetgeen
met zich meebrengt dat Shakespeare niet zozeer gesitueerd wordt in, alswel geconditioneerd door de uiterlijke omstandigheden van zijn leven. We prefereren
het eenvoudiger en wat zakelijker The Li fee of Shakespeare 24) van F. E. Halliday, ook weer een zeer goede uitgave van Penguin Books. Maar beide boeken
slaan gelukkig niet aan het fantaseren, zoals geschiedt in Nothing like the
sun 25), een rom an die het liefdesleven van Shakespeare als thema heeft; het
verhaal van Anthony Burgess, die naam begint te maken, is gekunsteld, en heeft
weinig te maken met kunst. Dan neuzen we veel liever wat rond in Everyman's
dictionary of Shakespeare quotations 26) of in een vrijwel onuitputtelijke mijn
17) J. Dover Wilson, The Essential Shakespeare, Cambridge, paperback, 8 sh. 6 d
18) J. Dover Wilson, What happens in Hamlet, Cambridge, paperback, 13 sh. 6 d.
19) J. Dover Wilson, Life in Shakespeare's England, Penguin, 6 sh.
20) L. C. Knights, Explorations. Essays in criticism mainly on the literature of the
seventeenth Century, Penguin, 8 sh. 6 d.
21) A. L. Rowse, William Shakespeare, Macmillan, 45 sh.
22) A. L. Rowse, Shakespeare's Sonnets, Macmillan, 42 sh.
20 ) Peter Quennell, Shakespeare; the poet and his background, Weidenfeld and Nicolson, 36 sh.
24) F. E. Halliday, The Life of Shakespeare, Penguin, 5 sh.
25) A. Burgess, Nothing like the sun. A story of Shakespeare's love-life, Heinemann, 21 sh.
26) D. Browning, Everyman's Dictionary of Shakespeare Quotations, Dent, 25 sh.
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van informatie getiteld A Shakespeare Companion 27), twee boeken die in een
verloren uurtje heel wat ontspanning, genot en ook lering kunnen verschaffen.
Het feest is voorbij, en met de vele boeken voor zich en met de aankondigingen van nog vele anderen min of meer vaag in het hoofd, vraagt men zich af of
zij bij elkaar blijvende winst betekenen. Men kan de indruk niet van zich afzetten
dat het een naarstig nalezen is van een veld waarop reeds gedurende tientallen
jaren vele arenlezers iedere duimbreed hebben afgezocht. Het zijn steeds dezelfde oude onzekerheden en dezelfde oude problemen, maar de gegevens zijn niet
rijker geworden en bijgevolg is men niet veel verder gekomen. Het enige dat
nieuwe perspectieven schijnt te openen is het detective-achtige gespeur van Dr.
Leslie Hotson, die na eerst zeer vernuftig gewroet te hebben in de problemen
rond 'Twelfth Night' in zijn The first night of T wel f th Night 28), nu een
scherpe analyse geeft van wat er mogelijk allemaal achter de woordkeuze der
sonnetten verscholen gaat. Zijn Mr. IV. H., die zoals men weet 'the only begetter of the sonnets' is 29), leest aanvankelijk als een detective-verhaal, geleidelijk
aan gaat het de lezer echter wat duizelen door al die cryptogrammen e.d.
Het heeft er alle schijn v an dat een vorig geslacht Shakespeare zo volledig
heeft bestudeerd, zo zuiver heeft aangevoeld en zo accuraat geïnterpreteerd dat
wij als jongeren bij hen in de leer moeten gaan; dit is een kwestie van nederigheid en gezond verst an d. We moeten er ons bij neerleggen dat niettegenstaande
een bibliotheek van Shakespeareana er grote hiaten blijven bestaan in onze
kennis van het leven van Shakespeare, van zijn karakter, v an het auteurschap van
sommige stukken, van de tekst zoals hij deze in feite schreef, enz. Niettegenstaande deze lacunes is Shakespeare's gestalte groter en indrukwekkender dan ooit
te voren. Het is vreemd dat een kunstenaar uit een geheel andere tijd met een
geheel ander levensgevoel de mens van deze verwarde en verwarrende tijden
blijft aanspreken. Dit duidt op zijn grootheid, als mens en als dichter-dramaturg;
hij heeft het eeuwig-menselijke bespeurd en het op onovertroffen wijze verwoord
in zijn stukken. Het was zijn taak, zoals hij zelf zegt, 'to hold as 'twere, the
mirror up to nature', en tot op de dag van vandaag erkent de mens daarin zichzelf.

27) F. E. Halliday, A Shakespeare Companion, 1564-1964, Penguin, 10 sh. 6 d.
28) L. Hotson, The first night of Twelfth Night, Hart-Davis, 12 sh. 6 d.
29) L. Hotson, Mr. W. H., Hart-Davis, 35 sh.

Kentering in het militaire denken *
J. VIERKANT

maanden geleden werd de pers in Duitsland, maar niet minder in
ENIGE
andere landen, opgeschrikt door een serie tijdschriftartikelen, waarin de

Beauftrage f ur die Bundeswehr, de Admiraal bd. Heye, zijn 'Sorge urn die
Bundeswehr' aan de openbaarheid prijs gaf. Aangezien die Bundeswehr, toen ze
nog Wehrmacht heette, enige keren vele anderen ook zorgen gebaard had, werd
aan deze publikaties alom grote aandacht besteed.
Wat was er nu eigenlijk aan de hand ? In grote lijnen het volgende.
Toen na de bezetting van Duitsland door de Gea ll ieerden de wederoprichting
van Duitse strijdkrachten in overweging werd genomen, had ieder die daar mee
te maken had — en wie had na twee Wereldoorlogen in 25 jaar daar niet mee te
maken ? — nog steeds het schrikbeeld van de nog zo recente ervaringen met
Duitse strijdkrachten voor ogen. „Dat nooit weer !" klonk het in koor en in alle
talen, het Duits niet uitgezonderd. De nieuwe Duitse strijdkrachten moesten, om
een derde herhaling uit te sluiten, op een andere leest geschoeid zijn. Daartoe
presenteerden de Duitsers in 1956 dan ook hun nieuwe creatie, 'de Staatsburger
in Uniform', d.w.z. iemand met dezelfde rechten als de gewone burger (bijv.
aan dezelfde rechtspraak onderhevig) . Men eiste van de soldaat, dat hij een
meedenkende soldaat zou zijn.
We laten, hoe interessant de afloop van de affaire ook is, de Admiraal in zijn
zorgen en vragen ons af of alleen de geest van het Duitse leger moet veranderen
en of alleen dit leger van zijn soldaten eist, dat het meedenkende soldaten zullen
zijn.
Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied, kortom, wat kan en moet men van
de moderne soldaat en een modern leger onder West-Europese omstandigheden
verwachten en wat is daarover bekend?

Alvorens te vermelden wat hierover zoal gedacht en geschreven is en daaraan
een beschouwing te wijden, dienen eerst enige zaken duidelijk gesteld te worden.
1. Zonder in misschien wel onaantastbare, maar dan vaak niet al te duidelijke
definities te vervallen zou onder een modern leger kunnen worden verstaan het
leger, uitgerust met de technische middelen van deze tijd, bestemd voor de taak
van deze tijd (het voorkomen van oorlogen), waarbij de wapens en andere
middelen worden bediend door mensen van deze tijd.
2. Sprekende over de 'soldaat' behoeft dat niet altijd te betekenen, dat we het
hebben over de man op de laagste trap van de militaire ladder. Ook kan en moet
daaronder soms worden verstaan de onderofficier, de officier en zelfs de generaal.
3. Het nieuwe militaire denken kent ook voorlopers in het verleden. Wat de
Bundeswehr als zo gloednieuw presenteerde was niet in alle opzichten zo gloednieuw. In bijv. het programma van de Sociaal-democratische Arbeiderspartij
Duitsland, aangenomen op het Congres van die partij in Neurenberg in 1868,
lezen we onder meer:
* Dit artikel, zojuist verschenen in het decembernummer van Militair Pastoraal
Contact, werd ons door de schrijver en de redactie welwi llend afgestaan, opdat een
groter publiek er kennis van kan nemen. Wij brengen het in iets verkorte vorm.
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— in de strijdkrachten blijft ieder soldaat burger, de soldaat is 'burger onder
de wapenen'; hij blijft vallen onder de burgerrechtspraak en dient als burger
behandeld te warden.
— de 'burger onder de wapenen' weet, waarvoor hij vecht; dit weten is een
eerste vereiste in oorlogstijd.
— het leger heeft niet de taak het opvoedingsinstituut der natie te zijn (letterlijk stond hier 'die Erziehungsschule der Nation') ; het kan en moet zich
beperken tot de militair-technische opleiding.
— kazernedienst en parades worden als 'overbodig en geestdodend' de soldaat
bespaard; hij houdt zich alleen bezig met werkelijke en praktische oefeningen.

Een blik in de historie
Hoewel in de loop der eeuwen wel het een en ander gedacht en geschreven is
over de soldaat, is het zich verdiepen in zijn gedachtenwereld nog vrij jong,
zoals overigens alle menswetenschappen nog jong zijn. Eeuwenlang heeft men
genoegen genomen met de kreet, dat het „zo schoon, zo zoet en zo eervol was
voor het Vaderland te sneven" (in dit verband was het niet eens gewoon sneuvelen) . Niemand is echter ooit op de gedachte gekomen zich er eens in te verdiepen, hoe het object van deze gevoelvolle uitlating er zelf over dacht. Alles
wat met oorlog te maken had werd met een romantisch en zelfs sentimenteel
sausje overgoten.
De eerste die een barst in de glanslaag veroorzaakte, was Dr. Dunant toen hij
ging schrijven over zijn waarnemingen op de slagvelden. Dit gaf de stoot tot de
oprichting van het Internationale Rode Kruis, maar hoe verdienstelijk zijn werk
ook was, het gaf de grote massa geen juist inzicht in de situatie. Dat deed eerst
na de eerste Wereldoorlog Remarque met zijn boek Im Westen nichts Neues.
Bij wijze van spreken nog met het slijk van de loopgraven op zijn kleding
schreef hij zijn boek en liet het ware gezicht v an de oorlog zien, liet zijn lezers
ervaren, hoe de soldaat dacht en voelde. Hij deed dat in de taal van het front,
realistisch, zoals dat bij de reclame voor zekere boeken en films heet. In zijn
beschrijving werd de oorlog niet mooier gemaakt dan hij was. Het boek riep in
brede lagen een gevoel van onbehagen op, onbehagen ten opzichte van de oorlog, die heel an ders was dan men had gedacht. Norman Mailer, een jong Amerikaans soldaat uit de tweede Wereldoorlog (WO II), trad in de voetsporen van
Remarque met zijn boek The naked and the dead. Deze en nog een hele reeks
andere boeken ontnamen de oorlog zijn luister en zijn romantisch karakter. Het
inzicht brak baan, dat de mens er geen overdreven waarde aan hecht te sneuvelen
en met muziek begraven te worden. Het bleek ook, dat de soldaat anders was
dan men hem altijd had gezien, anders in zijn angst, anders in zijn onmacht,
anders zelfs in zijn heldhaftigheid.
Deze ontluistering versterkte de pacifistische bewegingen in vele landen. We
zullen daar in dit artikel aan voorbijgaan en trachten te ontdekken wat de soldaat nu eigenlijk is, wat hij denkt, wat hij voelt, wil en doet, teneinde er achter
te komen hoe we hem moeten leiden.

Wetenschappe lijk onderzoek
De eerste wetenschappelijke onderzoeken omtrent de psyche van de soldaat
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werden pas verricht in de Reichswehr, het '100.000 man leger' dat Duitsland
was toegestaan bij de vrede van Versailles. Het 'Psychologisch Laboratorium'
deed onderzoeken voor selectiedoeleinden, later ging men verder. Maar het
gewonnen terrein ging bij de komst van het nationaal-socialisme verloren.
Ideologische kracht ging toen méér tellen dan psychische kracht, terwijl ook vele
psychologisch geschoolden uitgeschakeld werden, omdat ze van Joodsen bloede
waren.
Tot WO II hebben de Engelsen en Amerikanen op dit gebied weinig gedaan.
Toen op 7 december 1941 de aanval op Pearl Harbour een feit was en Amerika
direct bij de oorlog betrokken raakte, stond men daar voor het probleem uit een
betrekkelijk klein vredesleger (sterkte ± 200.000 man) het kolossale leger te
formeren waarmee Amerika de oorlog beëindigde (de sterkte v an het Amerikaanse leger was in 1945 8,4 miljoen man).
De Amerikanen gingen zeer onorthodox te werk. Zij gingen uit van de
gedachte, dat als de industrie antwoord krijgt op openstaande vragen door
opiniepeilingen en wetenschappelijk onderzoek, het leger deze methoden ook
kan toepassen. Vaklui waren er voldoende, ze werden opgenomen in de 'Research
Branch' v an de Education and Information Division United States Army. Alle
vragen waarop men geen antwoord wist, gingen naar „de Professorentroep",
zoals de Research Branch schertsenderwijs werd genoemd. Deze ging diep in op
de vraag 'Wat denkt de soldaat?'.
De meeste antwoorden waren nogal schokkend, omdat ze an ders waren dan
men had gedacht. 'Nationale oorlogsdoelen, kruistocht voor de vrijheid, strijd
tegen het fascistische monster' zeiden de gewone soldaat niet veel. Hij vluchtte
niet om steun te zoeken bij deze beelden, hij vocht niet uit angst voor de straf,
zelfs haatgevoelens speelden een ondergeschikte rol.
Sterker dan de teleurstelling was de bevreemding, dat men bleek te vechten
voor de kleine groep en voor de naaste meerderen. Het bleek zelfs, dat men niet
vocht op bevel van de meerderen, maar vóór de meerderen. Gelijktijdig met de
industrie ontdekte men hier de grote betekenis van de kleine groep, ook wel
intieme, informele of primaire groep genoemd, de groep met de 'face-to-facerelations'.

De resultaten van de onderzoeken werden neergelegd in een standaardwerk,
The American Soldier, dat een schat aan gegevens bevat. Jammer is, dat het niet
h an dzaam is, niet bruikbaar voor de man in de praktijk. Zonder gedegen vooropleiding is het moeilijk de weg te vinden in de tabellen en grafieken en de
daaruit getrokken conclusies.
Gelukkig kwam er in 1947 een boek uit van de hand v an de Amerikaanse
kolonel Marshall, dat militair verantwoord was en voor het brede publiek leesbaar. Marshall had als Chief Combat Historian van het Amerikaanse leger alle
fronten afgereisd en te velde onderzoeken ingesteld tijdens en na het gevecht.
De resultaten werden neergelegd in het boek Men against fee. In dit boek
wordt niet beschreven, wat men als militair graag ziet, maar wat er werkelijk te
zien was. Geen enkel boek beschrijft zo indringend het gedrag v an de soldaat.
Waarom maakte dit boek nu zo'n opgang? Omdat het vanouds aangehangen
theorieën over de opleiding als onbruikbaar van de hand wijst, oude gedachten
omtrent tucht en leiding aanvecht en omdat uit de beschrijvingen en verslagen
blijkt (evenals in The American Soldier) dat het werkelijke portret van de
soldaat niets te maken heeft met het fantasiebeeld dat men van hem had.
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Vooral de cijfers die Marsha ll geeft over de gevechtsproduktiviteit, nl. dat in
het gevecht slechts 15% van de soldaten zijn wapen afvuurt en dat dit percentage in zeer bijzondere gevallen niet boven de 25 uitkomt, riepen om tegenspraak. Maar de cijfers waren onaantastbaar. Ze waren verzameld op de slagvelden van de Pacific, Normandië en België en wat Marsha ll te velde constateerde werd bevestigd door de cijfers in The American Soldier.
Er zijn nog enkele andere publikaties die waard zijn genoemd te worden:
1. Van Shills en Janowitz, The cohesion and disintegration of the German
Wehrmacht in WW 11. Zij onderzochten de fanatieke vechtlust van de Duitsers
in het laatste stadium v an de oorlog. Het was toen voor iedereen duidelijk dat
de oorlog voor Duitsland verloren was. De f an atici die in dit stadium nog fel
weerstand boden en onkwetsbaar waren voor de meest geraffineerde propag an da,
moesten wel felle nazi's zijn. De meest voor de hand liggende conclusie bleek
niet de juiste. Wat de Duitsers voornamelijk deed volhouden was het solidariteitsgevoel in de kleine groep en slechts voor een gering deel een gevolg van de
nationaal-sociali stische levens- of wereldbeschouwing.
2. De resultaten van de onderzoeken die de Amerikaanse marine-officier (nu
professor) George C. Hom an gedurende vier jaren instelde aan board van een
klein oorlogsschip. Ook hier bleek de kracht van de bemanning te zitten in de
structuur van de kleine groep.
f ective soldier, de publikatie v an de gegevens die de wetenschap3. The ineffective
pelijee staf van de Columbia University had gevonden bij een onderzoek naar de
vraag: 'Wat stempelt een soldaat tot een onbruikbare soldaat?'. Het onderzoek
werd geinitieerd door Generaal Eisenhower, die toen president v an de Columbia
Universiteit was. In WO II was nl. gebleken, dat 2.354.000 soldaten voortijdig
de dienst moesten verlaten, terwijl ruim 500.000 een neurose hadden.
Bij het onderzoek kwam duidelijk naar voren, dat bepaalde sociale achtergronden (ras, schoolopleiding, werkeloos zijn, sfeer in het gezin) de man bij
wijze van spreken voorbeschikten om tijdens de opleiding of later in het gevecht
uit te vallen. Een negersoldaat, a lleen lagere-school-opleiding, geen vak geleerd,
werkeloos, gescheiden ouders, zal bijv. zeer kwetsbaar zijn. Deze gegevens komen
overeen met wat beschreven is in een studie omtrent de achtergronden van 22
man, die na Noordkoreaanse gevangenschap bij de uitwisseling van de krijgsgevangenen vrijwillig achter het Bamboegordijn verdwenen. In het boek Twentytwo staled wordt vermeld dat de sociale achtergronden van deze 22 het voorspelbaar maakten, dat dit kon gebeuren. Een groot deel ervan had gescheiden
ouders of een onbekende vader.
4. Het boek van Janowitz Sociology and the military establishment, waarin
voor het eerst de samenhang tussen maatschappij en militaire organisatie wordt
besproken. Hij trach tte door te dringen in de sociale structuur van de strijdkrachten, vooral in het licht van de voortschrijdende techniek en de zich wijzigende maatschappelijke verhoudingen.
5. Het in 1963 verschenen werk van de Zwitserse socioloog en officier Rolf
R. Bigler, die in Der einame Soldat beschrijft, hoe de soldaat in de grote organisatie tot een eenzaam mens k an worden, geen enkele 'b an d voelt met deze
organisatie en daardoor moet falen in het gevecht, evenals de eenzaam staande
meerdere.
6. Tenslotte het boek van Reinhard Han Die Armee als Erziehungsschule
der Nation — das Ende einer Idee, waarin beschreven wordt, hoe het Duitse
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leger in de loop der historie gebruikt — of misschien is het beter te zeggen
misbruikt — werd voor binnenlandse politieke doeleinden en hoe het daarin
faalde, onder meer omdat men zich niet realiseerde dat een officier niet — en
zeker niet zonder daarop voorbereid te zijn — geschikt is voor alle taken die de
leiding hem wil opleggen.
Het kern-probleem
Wat zijn nu de problemen, waarvoor de militaire organisatie zich gesteld ziet?
In deze organisatie zijn reeds direct twee componenten te onderscheiden, nl.
mens en materieel. Hoe de mens is, is sterk afhankelijk van zijn sociale omgeving; hoe het materieel is, is o.m. afhankelijk v an de technische ontwikkelingen
en de economie. De twee componenten staan niet los van elkaar, maar hebben
een onderlinge samenhang, immers, de voortschrijdende wetenschappelijke en
technische ontwikkeling laten de maatschappij niet onberoerd. Verandert het
sociale patroon en verandert het leger niet mee, ondanks de toepassing van de
nieuwste technische snufjes, d an zal het een sociaal fossiel warden.
Wat vroeger vaste punten waren, zijn geen vaste punten meer. De opvattingen
over autoriteit, maatschappij, gezin, wetten etc. veranderen. In de laatste tientallen jaren is in het bijzonder veel veranderd in de instelling ten opzichte van
de autoriteit. De opgelegde autoriteit is niet meer in aanzien, de verworven
autoriteit is alles. Men kan het betreuren, het verandert niets aan de situatie.
Niet alleen in het leger toont men niet meer automatisch respect voor de autoriteit, ook kerk en staat worstelen met deze problemen.
Nimmer mag uit het oog verloren worden dat het leger nooit doel op zichzelf
mag zijn. Het is een instrument tot iets en moet technisch en sociaal ingesteld
zijn op het voeren van oorlog; het goede leger is het voor de oorlog geschikte
leger (cfr. p. 366, nr. 1) . Om voor de oorlog geschikt te blijven zal het flexibel
moeten zijn, zich steeds moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
Helaas wordt die aanpassing nog teveel gezien als een probleem van materiële
aard en wordt de component mens verwaarloosd.
Wanneer men stelt dat in de moderne (nucleaire) oorlog de verbanden zeer
gespreid zullen zijn, dat er wordt opgetreden met zeer kleine eenheden, dan is
de consequentie dat zelfstandigheid tot op zeer laag niveau aangekweekt moet
worden. In de Amerikaanse Burgeroorlog schreef generaal Grant a an generaal
Sherman: „Ik zal u geen plan de campagne voorleggen, maar eenvoudig zeggen
wat er gedaan moet worden en aan u overlaten het uit te voeren op uw eigen
manier", en dat is een vrijheid, die in de huidige omstandigheden tot op zeer
laag niveau moet gaan. Verder dwingt ook de vergaande specialisatie ertoe. Door
de mechanisatie en de specialisatie kent de leider niet meer alle werkzaamheden
van het lagere niveau.
Men heeft dus tot op het laatste niveau zelfstandige mensen nodig, denkende
mensen, de meedenkende soldaat. Het is goed zich daarbij te realiseren, dat die
meedenkende soldaat opgeleid en gevormd moet worden en dat dit geen eenvoudige zaak is. Wil men het zich op het gebied v an die opleiding niet moeilijker
maken dan het al is, dan zou men zich kunnen afvragen of het wel juist is te
beginnen met de man eerst al zijn zelfstandigheid te ontnemen en zijn denkvermogen in het geheel niet of slechts gedeeltelijk te benutten.
Om te komen tot een voor zijn taak berekend leger moet aan drie eisen worden voldaan, te weten:
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1. De soldaat moet een zo goed mogelijk militair-technische opleiding gehad
hebben d.w.z. hij moet zijn taak op het gevechtsveld kunnen uitvoeren, hij moet
gevechtsvaardig zijn.
2. Om die taak te kunnen uitvoeren heeft de man het voor de taak geschikte
materieel nodig.
3. De man moet geestelijk toegerust zijn voor het gevecht, d.w.z. hij moet
zijn taak willen uitvoeren, hij moet gevechtsbereid zijn.
Eén van de grote problemen in het moderne leger is, hoe de soldaat gevechtsbereid te maken. In het vervolg van dit artikel zal dit probleem nader onder de
loep genomen worden en getracht worden de voornaamste aspecten hiervan
verder uit te diepen, nl. de motivatie (gevechtsbereidheid), de discipline, het
leiderschap.
Motivatie — gevechtsbereidheid
Het Franse leger, dat in WO I voor iedere duimbreed grond bitter gevochten
had, dat bij de maandenlange slag bij Verdun maar één kreet kende: „Ils ne
passeront pas", vroeg aan het begin van WO II 'Mourir pour Dantzig ?' Deze
vraag bracht twijfel tot uiting, twijfel of het de moeite waard was. En het Franse
leger ging, vooral door deze twijfel, ten onder.
Een leger dat aan zichzelf twij felt, dat niet weet waarvoor het vecht, schiet
op zijn best uit gewoonte of vuurt misschien om formeel aan de opdracht voldaan te hebben, zijn wapens af voordat het zich onder vijandelijke druk gewonnen geeft.
De soldaat heeft naast een materiële uitrusting ook een geestelijke uitrusting
nodig; het gaat erom dat de soldaat door de motivatie geestelijk gesterkt wordt
om te strijden voor alle zaken die de samenleving hem — politiek, economisch,
juridisch, maatschappelijk, godsdienstig, etc. -- geeft en dat hij bereid is deze te
verdedigen. Bij het onderwijs ware te bedenken, dat men niet kan houden van
iets wat men niet kent. Het is dus zaak dat de soldaat veel van de samenleving
weet.
De bindingen met het Vaderland komen niet meer zo automatisch als vroeger.
De door Marx geproclameerde klassenstrijd hield grote delen van de massa bezig
en hoewel leuzen als 'solidariteit van het internationale proletariaat' en 'klasse
gaat boven staat' niet meer zo scherp aangeheven worden, ze sluimeren nog in
de harten van velen.
Ook de welvaart heeft de mens en de gemeenschap der mensen sterk gewijzigd. Afgezaagde slagwoorden als materialisme en verwekelijking kunnen aard
noch omvang van deze verandering juist weergeven. Oppermachtig is de wens
om meer te verdienen, meer te kunnen uitgeven, meer te kunnen verbruiken. De
geraffineerde en wetenschappelijk beoefende reclame-techniek stimuleert dit
nog.
Wie is er bereid in een eventueel conflict, waarin het niet duidelijk gaat om
materiële welvaart, alles op het spel te zetten? Moeten de geestelijke en militaire
leiders de mens van deze tijd die bereidheid bijbrengen? Zij zijn in de moderne
maatschappij niet de meest bewonderde figuren. De captains of industry, de
financiële tovenaars, de produktiehelden, in het algemeen de succesrijken eisen
de belangstelling op met hun limousines, villa's en levensstijl. Geestelijke en
soldaat spelen in dit spel niet mee, zij zijn randfiguren in dit gebeuren en in
wezen onproduktief.
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Bovendien ondergaat de moderne mens, ook door de invloed van de massamedia, zoveel indrukken, dat hij er in deze onoverzichtelijke wereld geen raad
mee weet. Velen denken, dat in een eventueel gewapend conf li ct niets te winnen
en alles te verliezen is. Moet men zijn leven wagen voor een idee van anderen?
Moet men sterven voor de poorten van een verre, onbekende stad, moet men
sterven voor Dantzig ?
Alsof het nog niet moeilijk genoeg was komt daar nog bij dat de vijand ook
meedoet in het gevecht om de psyche van de soldaat. De psychologische oorlogvoering betrekt reeds in tijd van vrede — of in de koude oorlog als u wilt —
soldaat en burger in het gevecht. Ook om aan deze psychologische beinvloeding
het hoofd te kunnen bieden moeten burger en militair voorgelicht warden, erop
gewezen worden, wat er op het spel staat, wat de offers zijn die gebracht moeten
worden, wat de consequenties zijn als het spel wordt verloren.
Voorlichting werpt echter alleen resultaten af, als aan een aantal voorwaarden
is voldaan. De voornaamste zijn:
— het leger moet in het land een taak hebben en de grote meerderheid van het
volk moet de mening toegedaan zijn, dat het tegen zijn taak is opgewassen.
— de sociale conflicten binnen het land mogen niet zo groot worden, dat een
bepaalde groep zijn belang boven het landsbelang gaat stellen.
— de militaire organisatie moet bij het volk geaccepteerd zijn en men dient de
gezagsdragers ervan te beschouwen als functioneel daarvoor noodzakelijk.
Schoolvoorbeeld van het voldoen aan deze drie bel an grijke voorwaarden is
wel het Israëlische leger.
Gevechtsbereidheid kan niet uit het niets worden geschapen, maar als aan de
drie voorwaarden is voldaan komt ze bijna automatisch. Is er niet aan voldaan,
dan is alle moeite tevergeefs.
Discipline
Discipline is het eerste punt van alle militaire vorming, ze is het meest elementaire in de militaire gemeenschap, komt in de eerste plaats en geldt voor allen,
voor de troep in voorste lijn, voor de etappe, voor de soldaat, de luitenant en de
generaal.
A lleen omdat slechts discipline van een horde soldaten een leger kan maken,
worden dagelijks maatregelen genomen en straffen uitgedeeld. Gedisciplineerd
en goed zijn in het militaire spraakgebruik synoniem geworden.
Voor velen is de discipline echter a ll ang geen middel meer, maar doel op
zichzelf geworden. En dan niet het tussengelegen doel om het uiteindelijke doel,
het vormen van de gevechtsvaardige en gevechtsbereide soldaat te bereiken, maar
het hoofddoel, waara an alles opgeofferd wordt. Het is moeilijk de aanhangers
van deze opvattingen tot andere inzichten te brengen. Sommigen v an hen zeggen: „Discipline laat zich niet in woorden uitdrukken, er is geen verklaring voor
te geven, noch kan men ze begrijpen; ze is alleen te beleven en te ervaren". Hoe
dan gedisciplineerd gedrag te leren aan hen die niet van nature over de gave
beschikken het aan te voelen, blijft in de nevelen.
Opvoeden tot gedisciplineerd gedrag kan op twee manieren gebeuren. Men
kan de man, aannemende dat hij een mens en derhalve een redelijk, denkend
wezen is, verklaren, aantonen, dat in iedere organisatie, zeker in een grote organisatie als het leger, sterker nog, in een organisatie die in de uiteindelijke uit-
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voering van zijn taak onder zeer moeilijke en gevaarvolle omstandigheden moet

werken, ordening nodig is. Dat, zoals in ons Reglement Krijgstucht staat, ondergeschiktheid de ziel van de militaire dienst is, is misschien voor de jongere
generatie moeilijk te begrijpen en men hoort wel eens de opmerking dat de
militaire dienst dan maar een pover zieltje heeft.
Maar als men stelt, dat samenwerking de ziel van de militaire dienst is en dat
men om te kunnen samenwerken zich ondergeschikt moet kunnen maken, is dat
begrijpelijke taal. Als de man dit begrijpt en ervan overtuigd is, is het alleen een
kwestie van gewenning en oefening om gedisciplineerd gedrag bij te brengen.
Maar om de man te overtuigen is een eerste vereiste, dat hij de noodzaak van de
regels inziet. Vanzelfsprekend is hierbij, dat de opvoeder, de opleider in eerste
instantie doordrongen is van het nut van a lle regels.
Een tweede, meer toegepaste, methode is te beginnen met dressuur en dan
later, als er tijd voor is, het waarom uit te leggen. Uitgaande v an de gedachte
dat het moderne leger niet tot een behoorlijke taakuitvoering kan komen zonder
dat de soldaat tot een meedenkende soldaat en een tot zelfstandig handelen in
staat zijnd wezen is gevormd, ligt het voor de hand, dat alleen daarom al de
eerste methode verre de voorkeur verdient boven de tweede.
Jammer is, dat strenge tucht — misschien is het beter hier 'harde' tucht te
zeggen -- vaak de verwekelijking, die ongetwijfeld een van de kenmerken van
onze tijd van mechanisering en automatisering is, moet neutraliseren.
De leermeesters zeggen dan: „hard aanpakken !" In Der einame Soldat zegt
Bigler, dat er dan achter de soldaat aangejaagd wordt tot scheren, poetsen en
persen een tweede natuur zijn geworden en hij niet anders meer kan dan in de
houding staan, groeten en melden.
Dan zien we echter alleen de buitenkant van de tucht. Wat de werkelijke
inhoud is, wat erachter staat, weet niemand met zekerheid. Sommigen zeggen,
dat ze aan de buitenkant van de soldaat kunnen zien of hij een goed soldaat is.
Was het maar zo dat de vouw in de broek, het glimmen v an de schoenen en de
lengte van de haren ons in staat stelde de bokken van de schapen te scheiden.
Gevechtsvaardigheid en gevechtsbereidheid te bedoelen, discipline te zeggen
en genoegen te nemen met dressuur, is gevaarlijk.
Bij de vroegere wijze van vechten, toen gehele formaties op één bevel moesten
reageren, was discipline in grote mate ge lijk aan 'drill' Maar met de vechtwijze
veran derde dit. Marshall heeft de euvele moed gehad de vinger op de zere plek
te leggen. In zijn boek Men against fire (p. 60) schrijft hij: „ .... we vonden
in de ene compagnie na de an dere lieden die tijdens hun opleiding constant in
gebreke waren gebleven en uitblonken door luiheid, gebrek aan discipline en
recalcitrantie. Later waren ze de leeuwen van het slagveld, behept met alle deugden, zoals voortdurende aanvalslust, begrijpende gehoorzaamheid en weloverwogen handelen. Was echter het gevecht achter de rug en een periode van rust
aangebroken, dan vervielen zij bijna zonder uitzondering in hun oude fouten. Ze
konden vechten als de beste, maar ze konden niet soldaatje spelen". Verderop
zegt hij: „Discipline is niet de sleutel, 'drill' is niet de sleutel. De best gedrilde
en meest gedisciplineerde soldaat die ik in WO I zag, was een sergeant die in
het struikgewas trachtte weg te kruipen toen het ernst werd. Een deel van de
meest heldhaftige individuele vechters die ik in WO II ontmoette, hadden de
meeste tijd doorgebracht achter de wacht" 1) .
1 ) militair jargon voor celstraf.
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„In de loop van deze oorlog hebben we opnieuw geleerd, dat het de mens is
die het moet doen".
Hoe grater de organisatie, hoe meer de onderlinge verhoudingen geregeld
dienen te worden. Andere grote, niet militaire organisaties zien er echter van af
hun mensen een speciale gedragswijze voor te schrijven, daar waar het doel van
de organisatie dit niet eist. Voor iedere organisatie zijn de bepalingen en voorschriften anders. Gelijk is, dat ze alle het doel van de Organisatie moeten dienen.
De wezenlijke betekenis van gedisciplineerd gedrag is het nastreven van de doelen van de organisatie en zich daarom onderwerpen aan haar regels, haar discipline, niet de regels op zichzelf. Daarbij mogen de leden van de organisatie
verwachten dat de regels bij de tijd zijn. Ieder mens is een produkt van zijn
opvoeding en zijn tijd. Hij waardeert met de maatstaven van zijn tijd, hij kan
niet anders. Daarom denkt de soldaat van nu anders dan die van 1870, 1914 en
1940. De maatschappij is anders, de waarden zijn anders, de normen zijn anders.
Zoals niemand nu, behalve misschien tijdens carnaval, nog het trouwpak van zijn
grootvader draagt, zo wil ook niemand meer leven naar de voorschriften uit de
tijd van grootvader. Zij hebben immers betrekking op die tijd en de verhoudingen en omstandigheden uit die tijd.
Bepaald ernstig wordt de situatie als de grote meerderheid van mening is dat
een deel der voorschriften verouderd is, er derhalve niet meer naar leeft, maar
dan ook niet meer leeft naar de voorschriften die nog wel up to date zijn. „Als
men met sancties de verouderde voorschriften nog op de been wil houden, is dat
hetzelfde als het voortstrompelen op een gebroken prothese. Met pijn en moeite,
op sancties steunend, wordt voortgestrompeld naar de volledige ineenstorting",
zegt Bigler.
Een zeer slechte invloed op de tucht heeft het feit, dat de soldaat weet dat
vele vredesbepalingen in oorlogstijd niet meer gelden, dat vele methoden in
oorlogstijd van weinig of geen waarde zijn. Nog erger is het, wanneer hij dat
zelf in de praktijk al ondervonden heeft. Janowitz zegt: „In het gevecht klopt
de geplande werkverdeling niet". Zo zal in oorlogstijd veelal niet de organieke
bezetting van door meer dan één man te bedienen wapens op sterkte zijn. Dat er
dan geen chaos ontstaat en de tactische opdrachten toch nog uitgevoerd warden,
is meestal te danken aan het initiatief van een enkele officier, onder-officier of
soldaat, die dan optreedt en erin slaagt, een op de situatie afgestemde werkverdeling te scheppen; improvisatie heeft in de oorlog al vele hopeloos schijnende
situaties gered. Na het gevecht wordt dan tot de oude werkverdeling overgegaan!
Er is een tijd geweest in de geschiedenis dat wie de grootste massa had, de
ander verpletterde. Discipline kwam pas met de beroepssoldaten en de toepassing
van de lineaire tactiek. Daarin vocht men in gesloten formatie, schouder aan
schouder met zijn buurman en deed alles op bevel. Zelfs onder vuur moesten
gecompliceerde bewegingen gemaakt kunnen worden. Het snel bewegende kleine
leger was het grote logge de baas. Daarom werd de soldaat gevormd tot een op
een kreet reagerende robot. Om de bevelen te gehoorzamen was geen verstand
nodig. Alle voorschriften waren 'drill'-voorschriften, 'drill' was het alfa en omega
van het vechten. Uit deze tijd dateert de spreuk: 'Soignez les détails'. Een kwalijke samenloop is echter, dat de 'drill' in die tijd de naam had gekregen de
soldaat op te leiden én op te voeden. Toen later de exercitie als 'gevechtsdrill'
niet meer van belang was, bleef men er aan vast houden omdat het opvoedend
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zou werken. Alsof de vroegere veldheren zich bezig hielden met de karaktervorming van de soldaat. Als argument werd en wordt ook nu nog aangevoerd,
dat exercitie de soldaat oefende in het uit gewoonte en zonder nadenken gehoorzamen van de meerdere.
Het bewijs, dat formatie en 'drill' niet het enig zaligmakende was, leverden
de troepen van de Franse revolutie. Als voorlopers van de huidige militiesoldaat
vochten de Fransen voor de Staat en voor zichzelf. De dienst onder de Tricolore
was een eer. De generaals en zeker de officieren waren van dezelfde komaf,
allen Fransman, allen burger met dezelfde rechten.
Na de Franse revolutie kwam de volgende revolutie, de industriële. Alles wat
techniek en wetenschap aan verbetering kon geven werd gretig opgenomen, ook
in het leger, hoewel er mensen waren, die vonden dat „de lol eraf begon te
gaan". Het enige waar geen rekening mee gehouden werd, was het feit dat met
de techniek en de wetenschap de mens ook veranderde.
De techniek werd overschat. Dat bleek bijv. in WO I, toen miljoenenlegers
praktisch vier jaar in starre linies tegenover elkaar lagen. Volgens de techniek
had deze oorlog in enige maanden beëindigd kunnen zijn, zo'n overdreven voorstelling had men van de uitwerking van de moderne wapens.
Na WO I ontstonden er in de legers der overwonnenen revolutionaire bewegingen. In het Duitse leger waren de officieren, die zo lang te kennen hadden
gegeven tot een aparte kaste te behoren, de zondebokken, in het Rode leger
werden zelfs de rangen afgeschaft en koos de troep zijn eigen commandanten.
Maar ook in de legers der overwinnaars bleef het niet geheel rustig en men
moest aan bepaalde eisen wel toegeven. Zo dateert uit die tijd het openlijk toestaan en horen van belangenverenigingen.
Hoe groot de sociale veranderingen echter sinds het einde van WO I ook
geweest zijn, de sociale verhoudingen in het leger zijn niet in die mate gewijzigd
dat men kan zeggen, dat de zaak in evenwicht is gebleven. Als Marshall zegt,
dat we oefenen en vechten met wapens van de 20e eeuw, maar een discipline
handhaven van de 18e eeuw, dan overdrijft hij m.i. wel een beetje. Maar als we
50 jaar achterlopen is het nog erg genoeg.
Wordt niet te lichtvaardig aanpassing aan de eisen van deze tijd bestempeld
met toegeeflijkheid, met toegeven aan alle wensen van de ondergeschikten ? Zij
die handhaving van het oude wensen, zouden moeten overwegen het vermoeide
strijdros af te zadelen. Want meer en meer wint de overtuiging veld, dat ze er
niet mee naar de toekomst rijden, maar naar het verleden. De leer die zij verkondigen, is door de enige tot oordelen bevoegde rechter — de werkelijkheid —
allang weerlegd. Het leger kan niet verder met een verouderd dogma, het moet
zich gereedmaken voor de strijd, die eventueel in de toekomst plaats zal vinden.
Het zal een strijd zijn in die tijd, door mensen die anders (en dat behoeft niet
beter te zijn, maar is wel een feitelijkheid) denken, anders voelen. En ze zullen
niet overwinnen, als ze met oude — hen niet passende — ideeën de strijd
ingaan, ook al hebben zij de modernste wapens.
Leiderschap
Wanneer we het hierna hebben over de leiding, dan moeten we vooropstellen,
dat het hier niet direct gaat over de hogere en hoogste leiding. Niet dat die
onbelangrijk is in dit kader, maar de generaal, de kolonel, zelfs de overste en de
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majoor mogen het idee hebben, dat zij tot op het laagste niveau als persoon
geaccepteerd zijn, dit is meestal niet waar. Natuurlijk wel in het kleine groepje
waarin zij dagelijks verkeren, voor de typist, voor de ordonnans, voor de chauffeur. Maar de man in de tirailleurgroep, bij het kanon en in de tank, kent hem
alleen als functionaris waarvoor hij op hoogtijdagen moet aantreden en die
inspecties houdt. Wanneer het anders is, is het mooi, maar een uitzondering die
de regel bevestigt.
Nu bestaat er veel verschil van mening over het leidinggeven. In de eerste
plaats, wat het nu eigenlijk precies is. Simpel gezegd is leidinggeven het beinvloeden van mensen om bepaalde handelingen te verrichten of ook wel het
brengen van personen en groepen van personen naar een van tevoren vastgesteld
doel. In ieder geval mensen zodanig beinvloeden, dat ze de leider volgen, want
leidinggeven zonder volgelingen te hebben is onbestaanbaar.
De tweede vraag is of leidinggeven een kunst is of een kunde. Er zijn mensen,
die zeggen dat leidinggeven een gave is, dat het aangeboren is. Anderen beweren
dat natuurlijk bepaalde capaciteiten aanwezig moeten zijn, maar dat, gegeven
deze basis, leidinggeven een techniek is en dus aangeleerd kan warden.
De eersten hebben het gelijk aan hun kant als het gaat om de grote leiders uit
de geschiedenis, in de militaire sector bijv. Alexander de Grote, Wallenstein,
Napoleon en uit de (misschien nog te) nieuwe geschiedenis Montgomery, Eisenhower, Patton en Rommel. Maar hoe onmisbaar ze ook zijn, het gaat hier in
eerste instantie niet om de topleiders, die komen er min of meer vanzelf wel,
maar om de kleine leiders: de sergeant-groepscommandant, de luitenant-pelotonscommandant en de compagnies-commandant. De kleine leiders dus van alle
dag. Zij hebben in de praktijk, met vallen en opstaan, met het schieten van grote
bokken en kleine bokjes, het leidinggeven moeten leren. De grote leiders mag
men rustig het aureool van begenadigde laten, als men de kleintjes maar niet de
kroontjes van hun hoofd stoot.
De grote vraag is: Hoe ontstaat de kleine leider ? Nieuwere ideeën kwamen er
op dit gebied toen men zich ging verdiepen in de groep, vooral de kleine groep.
Want een groep is niet bestaanbaar zonder leiding, maar er kan ook geen leiding zijn zonder groep.
In en na WO II is men, zoals men dat zo vaak al had gedaan, op zoek gegaan
naar de kenmerken van de leider. Zit het in de lichaamsbouw, in de leeftijd, in
de vitaliteit ? Men ontdekte kleine (van lichaamsbouw) leiders, jonge leiders, aan
narcotica verslaafde leiders, zelfs leiders met een spraakgebrek. De wetenschap
heeft moeten vaststellen, dat er geen leiderseigenschappen bestaan, althans dat
het niet zo is dat men aan de hand van een aantal 'controlepunten' het leiderschap kan bepalen. Dit is natuurlijk jammer voor de vele legers die zich daar
nog steeds mee bezig houden en er niet zonder kunnen. Maar de werkelijkheid
houdt nu eenmaal geen rekening met de wensen van de mens. Waarschijnlijk
zal het wel altijd zo blijven, dat in de praktijk van het dagelijkse leven chefs,
zowel burger als militair, bij het opmaken van beoordelingen op het punt leiderskwaliteiten stoten, lang zuigen op hun potlood, plotseling een besluit nemen
en invullen: 'Aanwezig'.
Bij een onderzoek dat men in Amerika instelde omtrent het bendewezen
(William F. Whyte, Streetcorner Society) kwam men tot de conclusie, dat slechts
hij bendeleider kon zijn, die zich het meest gewetensvol hield aan de groepsnormen, deze het scherpst bewaakte, zich het meest identificeerde met de groep en
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de meest geschikte figuur was om groepsproblemen op te lossen. Verder bleek,
dat de leider een verre van onbeperkte alleenheerser was, maar afhankelijk van
de groepsnormen waaraan hij zich had te onderwerpen, van de erkenning van
zijn volgelingen en van het bestaansdoel van de groep.
Wellicht kan ons dit voor de militaire situatie leren, dat de uitdrukking 'mijn
wil is wet' gezegd kan worden door een formele leider, maar of het gezegde ook
inderdaad inhoud heeft is een openstaande vraag. Veelal wordt dit gezegd over
ondergeschikten, niet over volgelingen, want die heeft de spreker meestal niet.
Meerdere worden en blijven is niet moeilijk. Daartoe hoeft men alleen maar
gebruik te maken van middelen die de organisatie geeft. Dat is vooral in de
militaire organisatie niet zo moeilijk, want afgezien van de Staat is er geen
organisatie die over zoveel machtsmiddelen beschikt als het leger. Daarom
behoeven tweederangs krachten ook niet veel moeite te doen om meerdere te
zijn en te blijven. Het wordt hen gemakkelijk gemaakt omdat de organisatie hen
bekleedt met gezag, zij door hun opleiding wat betreft weten en kunnen tot
meerdere gemaakt worden, hun status hen distancieert van hun ondergeschikten
en deze onder dreiging met zware straffen verplicht zijn hen te gehoorzamen.
Ten overvloede is de organisatie ook nog vaak zo onpersoonlijk als maar
enigszins mogelijk is. In een beschrijving van een kazerne las ik eens het volgende: „Netjes, schoon, geboend en geveegd, opdringend doelmatig is alles, van
het theorielokaal met de kale muren, welks enige versiering de provocerende
sierloosheid is, tot de lege slaapzaal, waar alles in het gelid staat, met uitzondering van een gedeukt — maar overigens kraakzindelijk — blikken asbakje. Van
kelder tot dak alles robuust materiaal zonder ziel. Men huivert en wenst in stilte
op iets te stoten dat een mens met een gezicht en een naam uit pure vergeetachtigheid heeft laten liggen".
De mens kan zonder gezicht en naam niet leven, ook niet op uitdrukkelijk
bevel van de organisatie. Ook in het leger, een der meest rationele organisaties
die we kennen, bleek bij nauwkeurig onderzoek dat er vele informele groepen
bestonden, groepen waarin men elkaar als mens kent en niet als functionaris.
Hier ligt de grote moeilijkheid van de lagere leider. Hij staat tussen de formele
en de informele groep. Voor zijn ondergeschikten is de leider niet de naam- en
gezichtsloze functionaris, maar een mens van vlees en bloed. Ze zien in hem
eigenlijk pas in de laatste plaats de functionaris van de organisatie. „Wie is hij"
telt meer dan „Wat is hij".
Marshall zegt hierover in Men against fire (p. 163) : „dat officieren, wier
prima capaciteiten gebleken waren uit de goede prestaties van hun eenheid ... .
pijnlijk nauwkeurig waren in de aandacht die ze schonken aan het welzijn van
hun mensen zonder kindermeisjes te zijn. Zij behandelden hun mensen als
mannen en zij beschouwden hen niet als onvolwassenen en hielden er geen
schoolmeestersmanieren op na in de omgang met hen, noch individueel, noch als
groep".
De ondergeschikten verwachten niets onmogelijks van hun leider, ze verwachten zeker niet dat hij de foutloze, deugdzame figuur is. De troep geeft verre de
voorkeur aan de zondaar met verstand en gevoel boven de humor- en foutloze
figuur.
Als de meerdere erin slaagt aan de verwachtingen van zijn ondergeschikten te
voldoen, wordt hij leider. Zijn mensen zien in hem dan niet meer de lange,
dwingende arm van de organisatie, maar wel de eerste, de beste, de kundigste,
23
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de man waarvoor ze als het moet letterlijk door het vuur gaan. Dan vecht de
soldaat voor zijn commandant. Wat de organisatie eist geeft de soldaat in het
gevecht als geschenk aan zijn leider en geeft daarmee terug wat hij aan genegenheid, welwillendheid en kameraadschap ontvangen mocht. Hij voldoet a an de
verwachtingen van de leider omdat deze aan zijn verwachtingen voldaan heeft.
Enerzijds de organisatie, anderzijds de informele groep. Hier het onpersoonlijk apparaat, dat alleen maar eisen stelt (en het van huis uit moet doen, het kan
niet anders), daar de kleine groep, die van de leider menselijke warmte verwacht
en begrip, die weigert in de leider de anonieme opdrachtgever te zien, die niet
zo maar voor de organisatie wil vechten, maar voor de leider.
De groep wil de leider kennen, omdat men nu eenmaal tegenover een vreemde
geen verplichtingen voelt. Voor de goede orde dient wel opgemerkt te worden,
dat dit voor de kleine groepen geldt, op zijn hoogst voor de compagnie. De
compagniescommandant heeft het wat dat betreft wel het moeilijkste. Hij is een
grensfiguur, de stadhouder van de organisatie, maar zijn mannen zien hem
dagelijks als mens.
Als in vredestijd zonder deze goede verhouding alles nog redelijk goed gaat,
komt dit veelal omdat de ondergeschikten zich plooien. Het strafrisico heeft het
grootste gewicht, veel meer dan het gevechtsrisico. Maar in oorlogstijd is dit
omgekeerd. Zodra de angst voor de vijand groter wordt d an de angst voor de
command ant, is het gebeurd. Openlijke ongehoorzaamheid zal dan nog niet zo
vaak voorkomen, maar passiviteit is veel moeilijker te lokaliseren en te bestrijden. Initiatief, moed, belangstelling ? Zij hebben nimmer op het lesprogramma
gestaan. Kameraadschap ten opzichte van de meerdere? Zeker als dank voor de
vroeger ondervonden onprettige behandeling.
Of iemand meerdere is of leider, blijkt pas in het gevecht. „Als ze het over
de wil van de leider hebben, zijn de theoretici van mening dat de soldaten ossen
zijn, die zien maar niet denken, op eten en de zweep wachten en ongeschikt zijn
om iets anders te doen", zegt Renate Mayntz in Soziologie der Organization.
Opvallend is, dat in de memoires van grote leiders zoveel over de wil gesproken
wordt. Maar zelden laten compagnies- en pelotonscommandanten zich daar zo
huldigend over uit. Zij weten, dat de uitvoering van de opdracht maar al te vaak
meer afhangt van de wil van de ondergeschikten dan v an de wil van de commandant. Het is weer Marshall, die in de Koreaanse oorlog er op uittrok om te
registreren wat er in werkelijkheid gebeurde en daarover verslag uitbracht in zijn
boeken Porc chop hill en The river and the gauntlet, boeken waarin men het
bovenstaande bij herhaling leest.
De generaal zet na een analyse een dikke streep op de kaart en beveelt: „De
divisie houdt st an d in deze lijn". Maar de luitenant in deze lijn, die weet hoe
weinig mensen hij nog heeft, hoe weinig munitie er nog is, hoe doodvermoeid
hij en zijn mannen zijn, hoe tactisch ongunstig zijn stelling is, hoe fel de vijand
bij de vorige aanval w as en hoe spoedig weer aangevallen zal worden, zegt met
andere achtergronden: „Standhouden ten koste van alles". Er is verschil tussen
het geven van een bevel en het leiden van mensen. Dit wordt nogal scherp tot
uitdrukking gebracht door Henry Zentner die hierover zegt: „Of f icers were
trained not to lead, but to command and consequently they tended to rely upon
discipline rather than to develop and utilize skills which would facilitate apropiate interpersonal relations with the men" (American Sociological Review, vol.
16, nr. 3, June 1951, p. 302).
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Tegenwoordig weet men na uitgebreide onderzoeken, dat het merendeel der
soldaten niet uit gehoorzaamheidsmotieven vecht. De goede soldaat vecht voor
zijn eenheid (esprit de corps), voor de kameraden (de kleine groep) en voor de
lagere leiders (voor zover die erin geslaagd zijn van meerdere tot leider te warden).
In de praktijk is bewezen, dat de invloed van de kleine groep in het gevecht
veel groter is dan de wil van de leider en de starre discipline (The American
Soldier II, 3, Combat motivations among ground troops, pp. 105-191).
Wanneer een leider niet aan de verwachtingen voldoet, dan is dit mede te
wijten aan de organisatie, die hem, eenzijdig voorbereid, voor de zware taak stelt
organisatieman en informeel leider te zijn.
Conclusie
Wat kunnen de conclusies zijn? Dat ook de militaire leider afhankelijk is van
zijn ondergeschikten. Hij mag niet alleen op de organisatie vertrouwen, hij moet
beide teugels, die van de organisatie en van de kleine groep, vast in handen
hebben. De leider behoeft geen modelmens te zijn, maar moet voldoen aan de
verwachtingen die de ondergeschikten van de leider hebben. Hij kan nimmer
erkenning verkrijgen door toegevend te zijn, want geen enkele troep wenst een
zwakkeling als leider.
Velen zijn door de organisatie geroepen, weinigen door hun ondergeschikten
uitverkoren om leiding te geven. Een leger kan gezagsdragers produceren naar
believen, maar het leger zal met de tijd, de omstandigheden (technische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen) mee moeten gaan wil het genoeg
goede leiders voortbrengen.
Dan zullen de opvattingen omtrent motivatie, discipline en leiderschap met de
tijd moeten meegaan. Op den duur kan geen enkel leger het zich veroorloven
leiders te hebben die arrogantie stellen op de plaats van de hoogst mogelijke
zekerheid, bruut optreden in de plaats van hardheid (die met de toenemende
lichamelijke verwekelijking voor een leger, gezien zijn taak, onontbeerlijk is) en
die menen dat ze zich in hun commandant-zijn ongeremd kunnen uitleven. Het
leger kan het zich niet veroorloven, omdat oorlog een veel te gewelddadige zaak
is om ook nog plaats te laten aan gewelddadige leiding. De goede eenheid heeft
geen plaats voor de meerdere die liever gelijk heeft dan geliefd te zijn. Want de
tijd komt spoedig dat hij alleen staat en in het gevecht heeft een eenzaam man
geen succes.
Nu zou men ten aanzien van het vorenstaande tegenwerpingen kunnen maken.
Natuurlijk ! 'Du choc des opinions jaillit la vérité !' Eén van de tegenwerpingen
zou bijv. kunnen zijn, dat veel van het in dit artikel gestelde afkomstig of afgeleid is van Amerikaans onderzoek. Men wil dan misschien nog wel aannemen,
dat die onderzoeken wetenschappelijk verantwoord zijn, maar ze hebben betrekking op het Amerikaanse leger, op Amerikaanse omstandigheden, op de Amerikaanse mens. Is dat nu ook van toepassing op de Nederlandse soldaat ? Het zou
onwetenschappelijk zijn daar zo zonder meer 'ja' op te zeggen. Maar we ontkomen niet aan het feit, dat wetenschappelijk nog zo weinig bekend is omtrent de
Nederlandse soldaat, zeker niet omtrent de Nederlandse soldaat in het gevecht.
Het enige wat mij daarover bekend is, is de dissertatie van Dr. van Meurs (des-
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tijds arts bij het Nederlandse Detachement Verenigde Naties in Korea) Over de
gevechtsuitputting. En wat daarin vermeld staat, tendeert een bevestiging te zijn
van wat men bij Amerikanen meende waar te nemen. Zolang men nog niet over
voldoende gegevens beschikt, die onomstotelijk vaststellen dat de Nederlandse
soldaat op belangrijke punten afwijkt van de Amerikaanse, komt het mij voor
dat men er verstandig aan doet de Amerikaanse koers te volgen. In elk geval
beter dan, wachtende op betrouwbare gegevens uit Nederlandse onderzoekingen,
alles bij het oude te laten.
Dit doet men dan ook niet. In Nederland wordt sinds 1960 voor de Koninklijke Landmacht op het Studiecentrum voor Militair Leiderschap gedacht en in
studieconferenties met beroeps-officieren en de hogere beroeps-onder-officieren
gesproken over mentale hervorming op het terrein van het leiderschap. In de
Bundeswehr doet men dit op de 'Schule fut. innere Fuhrung' en in België op de
'Militaire School voor Psycho-Sociologie'.
Het ware te wensen dat hetgeen in de harde praktijk van de oorlog gebleken
is en door de moderne wetenschap verklaard en verder ontwikkeld wordt, weerklank vindt in de legers, die de Westerse mens en zijn geestelijke vrijheid moeten verdedigen.Dan zullen Marshall, Shills, Janowitz, Bigler en vele anderen
niet de roependen in de woestijn zijn geweest.
Of krijgt de grote Engelse militaire commentator Captain Liddel Hart gelijk
als hij zegt: „We leren uit de geschiedenis alleen, dat we uit de geschiedenis
niet leren" !
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KUNSTKRONIEK

Rogier van der Weyden
en de armzaligheid van de Belgische kunstpolitiek
G. BEKAERT S.J.

het nippertje heeft de Belgische Minister van nationale opvoeding en
O
cultuur, onder wie de schone kunsten ressorteren, het gehaald om nog voor
het einde van het herdenkingsjaar van Roger de le Pasture - Van der Weyden 1)
P

in diens geboortestad Doornik een tentoonstelling over deze schilder op te zetten.
Het leven van meester Rogier is betrekkelijk goed gekend. Over de geboortedatum gaan de archieven wel niet akkoord, maar men kan er toch met voldoende
zekerheid uit afleiden dat hij even voor of in het jaar 1400 te Doornik geboren
is. Daar werd hij ook als schildersjongen ingeschreven in 1426 en op 1 augustus
1432 verwierf hij er het meesterschap. Dat hij zich pas op zesentwintigjarige
leeftijd als leerjongen liet inschrijven houdt waarschijnlijk verband met zijn
huwelijk in 1426 met Lysbeth Goffaerts uit Brussel, een nicht van zijn leermeester Robert Campin.
In 1435 is hij te Brussel als meester gevestigd en het ziet er naar uit dat de
stadsmagistraat voor hem het nieuwe ambt van portraiteur der stadt van Bruessele gecreëerd heeft. Het jaar daarop immers nemen de Brusselse vaderen het
besluit na Rogier geen nieuwe stadsschilder meer aan te stellen. Te Brussel
wordt de naam van Roger de le Pasture verdietst tot Rogier van der Weyden.
Erwin Panofsky ziet in Van der Weyden het type van de vijftiende-eeuwse
burger en dit lijkt wel de beste karakterisering te zijn van zijn leven en kunst.
Internationaal befaamd, met bestellingen vereerd door prinsen en dignitarissen
uit binnen- en buitenland, leeft en werkt hij in zijn adoptiestad als een bescheiden en vrome christen. Als kunstschilder staat hij niet meer in dienst. Hij verhuurt zijn prestatie niet meer, ook niet aan de stad waarvan hij de portraiteur is.
Hij verkoopt zijn werk. Schilderen is een zaak geworden. Dit kan omdat de
panelen die hij maakt gemakkelijk transportabel zijn en niet gebonden aan een
bepaalde plaats. De schilderijen zijn vrij geworden, zoals de schilder die ze
maakt.
Rijk geworden door zijn werk en de goede organisatie van zijn atelier kan hij
mild zijn voor behoeftigen, royaal voor kerkelijke instellingen — zijn oudste
zoon Cornelis kreeg 400 kronen mee toen hij bij de Kartuizers intrad — en nog
heel wat aan bezittingen en renten overhouden voor zijn familie.
Slechts één keer wordt dit werkzame leven onderbroken voor een pelgrimsreis
naar Rome in het jubileumjaar 1450. Waarschijnlijk helemaal ongewild zet
Rogier met deze reis een lange kunsttraditie van het Noorden in. Op 16 of 18
juni 1464 overlijdt hij te Brussel, hij wordt bijgezet in de Sint-Michielskathedraal. De Sint Lucasconfrerie van Doornik laat voor maistre Roger de le Pasture, naty f de ceste ville de T ournay lequel demoroit a Brouselles, een zielemis
opdragen.
1 ) Rogier van der Weyden is over de hele wereld bekend onder zijn vervlaamste
naam. Waarom dan hier zijn oorspronkelijke Franse naam op een artificiële wijze
opnieuw willen invoeren?
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Dat is zo ongeveer wat we met enige zekerheid weten over het leven van
Rogier van der Weyden. Wanneer . we deze details hier ophalen zonder ze in
verband te brengen met het werk of het artistieke en culturele milieu, dan volgen we gewoon de traditie der geleerden. Het verband tussen leven en werk
heeft men blijkbaar nog niet ontdekt. Deze details geven overigens weinig steun
aan een chronologie of een interpretatie van het oeuvre. Ze maken alleen de
eeuwenlange vergissing ongedaan die, in navolging van Carel van Mander, van
Rogier van der Weyden een tijdgenoot van Quinten Matsys maakte. Ze lossen
niets op in verband met de zeer omstreden artistieke herkomst.
Daar komt nog bij dat geen enkel schilderij gesigneerd is en dat er slechts
enkele op grond van geschreven documenten aan Rogier kunnen toegeschreven
worden. Met enige moeite brengt Leo van Puyvelde het tot een vijftal. En daaronder zijn er dan slechts drie waarvan de toeschrijving rechtstreeks oorkondelijk
neming en de Gekruisigde met Maria en Jokan gestaafd worden: de Kruisafneming
hannes van het Prado te Madrid en het portret v an Lionel d'Este in het Metropolitan te New York. Al het overige werk wordt hem op grond van min of
meer sluitende, min of meer betwistbare stijlkritische redeneringen toegekend.
Geen enkel oeuvre van een Vlaamse Primitief is zo gevoelig als dat van Rogier
van der Weyden voor schommelingen in de opvattingen van de kunstgeschiedenis, of voor de eventuele ontdekking van nieuwe feitelijke gegevens 2) . In een
van de weinige serieuze artikelen die de tentoonstelling te Doornik heeft uitgelokt, kon Robert Genaille beweren dat Rogier van der Weyden bij elke nieuwe
studie een nieuw gezicht krijgt. Maar toen hij dit schreef had hij vermoedelijk
de tentoonstelling te Doornik nog niet gezien. Daar heeft Van der Weyden om
zo te zeggen zij a gezicht verloren.
Uit de Boodschap en de tekening van de Madonna uit het Louvre, het retabel
van de Zeven Sacramenten en het portret van Philip de Croy uit het museum van
Antwerpen, de gereconstitueerde diptiek van de Madonna met Laurent Froimant
uit de musea van Caen en Brussel kan men allicht de algemene karakteristieken
van Rogiers kunst afleiden. Deze zeer beperkte keuze heeft zelfs het voordeel
dat men er zich niet v an af kan maken met Van der Weyden voor te stellen als
de schilder van het pathetische. Toch zagen de organisatoren van de tentoonstelling k ans deze gangbare interpretatie nog maar eens te onderstrepen door voor
de affiche uitgerekend het enige detail uit het retabel van de zeven sacramenten
te kiezen dat tot deze interpretatie aanleiding kan geven.
Wie uitgaat van het pathetische om een beeld van Rogier van der Weydens
kunst te ontwerpen vertekent dit beeld 3) . Men is dan v an het begin af veroordeeld om aan de oppervlakte van houdingen, gebaren en thema's te blijven en
maakt het zichzelf onmogelijk tot de vorminhoud, om een woord van Schef old
aan te halen, die de betekenis is van elke kunst, door te dringen. Vanzelfsprekend moet ook de iconografie van het schilderij in de vorminhoud verrekend
worden. Maar zij mag niet het exclusieve vertrek- en eindpunt van de interpretatie worden. Wie Van der Weyden een pathetische schilder noemt begaat deze
vergissing.
Wij houden het liever bij Leo van Puyvelde 4), die Van der Weydens kunst
2) Cfr. H.-W. von Liihneysen, Die altere Niederlándische Malerei, Kunstler and
Kritiker, pp. 430-459.

3) Cfr. Ch. Sterling, in L'Art et l'homme, II, p. 370.
4) La peinture flamande au siècle des Van Eyck, pp. 136-176.
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beschrijft als de doorbraak van de distinctie in de Vlaamse schilderkunst van de
vijftiende eeuw. Dit woord klinkt misschien ietwat verr as send als samenvatting
van het werk van een groot kunstenaar. En toch is het naar ons gevoelen het
meest geëigende, op voorwaarde echter dat men het niet, zoals Van Puyvelde
wel een beetje doet, beperkt tot oppervlakkige kwaliteiten zoals de elegante
houding van de figuren — zelfs van de Christus aan het kruis — en het delicate
spel van de gewaden, maar dat men in de distinctie een kwaliteit van de ziel
ziet, een „seelische Durchdringung des Menschlichen und des Religiósen" 5),
niet in een romantische, maar in een typisch-burgerlijke zin. En hier vallen we
dan terug op de reeds vermelde interpretatie van Panofsky en zien we hoe drie
grote kenners van de Vlaamse Primitieven in hun interpretatie van dit werk
naar één punt verwijzen, dat we wellicht het best kunnen verduidelijken als het
ideaal van de christelijke burger zoals dat één ogenblik in de Bourgondische tijd
geleefd heeft: distinctie in de ruime betekenis van het woord; onderscheiding
namelijk van de verschillende goed geordende waarden — Panofsky heeft het
ergens over het selectieprincipe van Van der Weyden tegenover de pantheïstische aanvaarding van de kosmos door Van Eyck; onderscheiding ook van de
eigenwaarde van de bewuste persoonlijkheid.
Deze distinctie is het tegendeel van de pathetiek. Zij onderscheidt immers ook
de zin van het lij den en van de aanvaarding ervan. Zelfs tegenover het mysterie
is zij niet ontwapend. Een opperste symbool van deze distinctie is het Laatste
Oordeel van Beaune. Het is een hoog, maar zeer begrensd ideaal, met sterke
herinneringen aan zijn antieke voedingsbodem, een ideaal dat zijn aantrekkingskracht in het christelijke westen nog steeds niet heeft verloren. De pathetiek
waarover men het in verband met Van der Weyden steeds heeft, is niets anders,
dunkt me, dan een verpersoonlijking, een verstilling en verinwendiging van de
inderdaad pathetische laat-gotische gebarentaal.
Met de distinctie, zoals we die even hebben omschreven, kan gemakkelijk het
sculpturale karakter v an Van der Weydens figuren in verband gebracht worden,
ook de ritmische opbouw van zijn compositie, het melodieuze van zijn lijnvoering, zijn gematigd realisme, zijn specifiek ruimtebesef en vele karakteristieken
meer die aan dit werk zijn gegeven. Eén ding kan men niet uit deze inwendige
gevoelsverfijning afleiden: dat Van der Weyden, zoals Panofsky beweert, „physically barer and spiritually richer" zou zijn dan Van Eyck.
Als het zin heeft dat een natie zich publiek op de eigen artistieke traditie
bezint, dan w as deze herdenking wel een unieke gelegenheid. Doch slechts in
schijn is men daarop ingegaan om de wetenschappelijke studie van de Vlaamse
Primitieven te stimuleren en hun plaats in ons huidig kunstbesef nauwkeuriger
te omschrijven. Men heeft eigenlijk niet veel meer gedaan d an het leergierige en
enthousiaste publiek wat zand in de ogen strooien. Door het grote succes van
dit maneuver is het officiële geweten gepaaid.
We hadden al een slecht voorgevoel toen we op de Grand' Place te Doornik
uit de wagen stapten. Het was een zonnige novemberdag. Door het beetje zon
werd de aanblik van het in zijn vooroorlogse toest an d gereconstrueerde marktplein nog triestiger. Oorspronkelijk leven was hier geweken voor oppervlakkig
en zielloos formalisme. Een zelfde ervaring wachtte ons in de kathedraal vlak
bij het doodse marktplein. We hadden ons laten verleiden door de flatteuze
5)

H. Beenken, Rogier van der Weyden, p. 91.
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voorstelling dat de tentoonstelling werd gehouden in de ruimte van de kathedraal waarvoor Rogier had gewerkt en waren erop uit, zoals de ene criticus na
de andere had voorgespiegeld, de unieke ervaring mee te maken het retabel van
de zeven sacramenten op de plaats van zijn oorspronkelijke bestemming in de
bisschopskapel terug te zien. Maar toen we in die make-up kapel terecht kwamen
dachten we terug aan het in het cultureel-luchtledige gereconstrueerde marktplein. De organisatoren waren vergeten dat een schilderij van een Vlaamse
Primitief niet wezenlijk aan een vaste bestemming gebonden was en dus niet
specifiek op de ruimte afgestemd, en verder dat de museologische opstelling van
het retabel in die kapel een flagrante miskenning is van het oorspronkelijke
milieu. Een goede opstelling in een museum is in dat opzicht veel rechtzinniger.
Hetzelfde formalisme kon men constateren in de hele tentoonstelling. Wij
twijfelen niet aan de mogelijkheid om in de prachtige ruimte van de Doornikse
kathedraal een goede tentoonstelling te organiseren, maar de gaanderij en, vooral
als men dan om klimatologische redenen verplicht is ze van de kerkruimte af te
schermen, zijn ten enenmale ongeschikt. Misschien is het mede aan de keuze van
deze gaanderijen te wijten dat de tentoonstelling in twee verschillende delen
werd gesplitst, afzonderlijk opgesteld in de noord- en zuidgaanderij.
In het eerste deel was er een fotografische reconstitutie in zwartwit-reproduktie op ware grootte te zien van geheel het oeuvre van Rogier van der Weyden.
Hierbij hoorde een afzonderlijke catalogus waarin de figuur en het probleem
van de Doornikse meester werden voorgesteld, blijkbaar voor onderwijsinstellingen. Op zich genomen is dit een verdienstelijk initiatief dat ook voor andere
schilders wel eens zou mogen genomen worden. In een tweede deel, dat geen
enkel organisch verband met het eerste vertoonde, had men zich blijkbaar voorgenomen de grote invloed aan te tonen die het werk van Rogier van der Weyden
op de kunst van zijn tijd heeft uitgeoefend. Deze bedoeling kon men, als men al
enig inzicht in de problematiek had, bijvoorbeeld opmaken uit de samenstelling
van de tweede catalogus, ditmaal uitsluitend in het frans. Na een indrukwekkende lijst van officiële namen, die de poverheid van hetgeen volgt moeten maskeren, is er een eerste sectie gewijd aan de schilderijen, met als inleiding een vrij
goede vertaling uit Panofsky's Early Netherlandish Painting (1953) vol. I, pp.
248-251; over de meeste van de hier tentoongestelde werken, die niet van Van
der Weyden waren, wordt in deze inleiding met geen woord gerept. Na het
enthousiaste voorwoord van minister Janne kon er blijkbaar geen eenvoudige
oorspronkelijke bijdrage meer van af waarin tenminste iets zou gezegd worden
over de bedoelingen van de tentoonstelling. De tweede sectie van de catalogus
behandelt de beeldhouwkunst, met een overzicht van de Brabantse beeldhouwkunst van de XIVe tot de XVIe eeuw waarin ook even de naam van Rogier van
der Weyden voorkomt. Ook hier heeft men er het raden naar op welke manier
deze sculptuur in verband staat met de herdenking van Rogier van der Weyden.
Deze wetenschappelijke en organisatorische slordigheid zou men misschien
nog kunnen vergeven indien ze een overtuigende keuze van beelden en schilderijen of zelfs maar een overzichtelijk beeld van een kunstfiliatie niet onmogelijk
had gemaakt. Om enkele voorbeelden aan te halen: A. Jansen heeft het in zijn.
inleiding op de beeldhouwkunst over Claus Sluter en Jan Borman, over de anonieme beelden van de kerk te Halle en het retabel van Hakendover. Maar op de
tentoonstelling is hier geen spoor van te bekennen, zelfs geen fotografische herinnering. Van de Bourgondische en Brabantse beeldhouwkunst waarop Van der
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Weyden een onmiskenbare invloed heeft gehad, kreeg men te Doornik slechts
een verwaterde afstraling te zien. Van de oorspronkelijke werken van Rogier
van der Weyden zelf waren er alles samen negen panelen en één tekening, die
zonder onderscheid en dus ook zonder verband opgehangen waren tussen een
aantal schilderijen uit Van der Weydens min of meer nabije omgeving. Onder
de originele schilderijen geen enkel hoofdwerk. Panofsky zowel als Beenken
beschouwen het schilderij met de sacramenten niet als een geheel eigenhandig
werk, maar op de tentoonstelling werd dit als Van der Weydens meesterwerk
voorgesteld.
België bezit een Nationaal centrum voor navorsingen over de Vlaamse Primitieven. Had dit wetenschappelijk organisme in dit verband dan werkelijk niets
meer mee te delen ? Kon het zijn invloed in niets doen gelden ? Het geval Van
der Weyden ligt geheel anders dan dat van Michelangelo ! 6) Kon het geen enkel
initiatief nemen ? Bij gelegenheid van de herdenking van de geboorte van Delacroix verleden jaar en van Toulouse-Lautrec dit jaar zijn verschillende belangrijke publikaties verschenen, om van de waarde van de respectievelijke catalogi
nog te zwijgen. Het jaar 1964 heeft geen enkele ernstige studie of zelfs maar
oorspronkelijke bijdrage geleverd die onze kennis van Rogier van der Weyden
heeft verrijkt. Dit gebeurde zelfs niet op het colloquium van juni laatstleden te
Brussel, dat al even bescheiden mag genoemd worden als de tentoonstelling te
Doornik.
Het terrein ligt nochtans braak. Als er een wetenschappelijke conclusie uit de
tentoonstelling en het colloquium gehaald kan worden dan deze, dat de studie
van Rogier van der Weyden en van de Vlaamse Primitieven over het algemeen
op een dood punt is geraakt. Als we het juist voor hebben zijn de laatste studies
die het probleem Van der Weyden grondig hebben gesteld die van H. Beenken
(1951), E. Panofsky (1953) en Leo van Puyvelde (1953). En met het vermelden van deze laatste naam stoten we op nog een ander raadsel van deze tentoonstelling: waarom wordt er met geen woord gerept over deze geleerde die toch
verschillende verdienstelijke publikaties over de Vlaamse Primitieven op zijn
naam heeft staan ?
Er is echter nog een andere conclusie, die tenslotte de reden was waarom dit
laattijdige artikel werd geschreven. Deze tentoonstelling is een van de vele overtuigende staaltjes van het formalistische, onpersoonlijke bureaucratisme dat de
Belgische kunstpolitiek van hoog tot laag doortrekt en waaraan men niet langer
stilzwijgend voorbij kan gaan. Deze houding is het meest opvallend wanneer
het om hedendaagse kunst gaat, maar de Van der Weyden-herdenking levert het
bewijs dat geheel ons kunstpatrimonium er het slachtoffer van is. De lethargie
van het kunstbeleid die we dagelijks in onze nochtans rijke musea ervaren, werd
te Doornik met de nodige omhaal te kijk gesteld.
In zijn voorwoord op de catalogus schreef minister Janne dat „de kunst van
Rogier van der Weyden, buiten het academisme en conformisme om, ons helpt
bij het zoeken naar onszelf en bij het ontdekken van dit wezenlijke feit dat niets
belangrijk is tenzij hetgeen we werkelijk beleven" en dat „zijn symbolen ons
allen aangaan". Het succes van de tentoonstelling was een schrijnende bevestiging van deze woorden.
6) De grote meesterwerken van Michelangelo zijn materieel niet te verplaatsen.
Cfr. A. Henze, Bij de Michelangelo-tentoonstelling in Rome, in Streven, juni 1964,
p. 893.

Vernieuwingspogingen
in de sociale wijsbegeerte
H. HOEFNAGELS S.J.

OK op het gebied van de gemeenschapsleer zoekt het moderne filosofische
O
denken nieuwe wegen. De wijsgerige gemeenschapsleer van Angelinus, die
een kwart eeuw geleden nog als representatief voor het katholieke sociale denken
in Nederland kon gelden, heeft thans definitief afgedaan. Dat blijkt duidelijk
uit twee recente uitgaven: Sociale Filosofiere 1) van Prof. Kwant en het tweede
deel van Prof. Plattels Sociale Wijsbegeerte 2) . Oriënteert zich dit nieuwere
denken in een richting die perspectieven biedt voor een beter begrijpen van
's mensen sociale leven ?
Het moderne karakter der filosofie van beide auteurs garandeert nog geen
convergentie van beider denken, dat blijkt duidelijk uit de frappante verschillen
die aan het licht komen in bovengenoemde werken. Het denken van Kwant is
gericht op de totaliteit van het gemeenschapsleven, terwijl Plattel zich beperkt
tot de analyse van enige bijzondere maatschappelijke verschijnselen. Kwant probeert tot een begrippelijk vatten van de sociale realiteit te komen; Plattel gaat
meer idealistisch te werk: hij wil de zin der realiteit vanuit een bovenaards ideaal
duiden. Bij Kwant speelt de fenomenologische analyse een grote rol, terwijl
Plattel het vooral van de intuïtie moet hebben.
Overeenstemming tussen beide vindt men slechts in het negatieve: geen van
beide komt tot een systematische analyse van de eigen inhoud van het sociale,
waarmee weer samenhangt, dat het rivaliteitsmoment in de menselijke verhoudingen nauwelijks de aandacht krijgt. Kwant toont duidelijk gevoel te hebben
voor het typisch sociale in het menselijk gedrag (pp. 96-99), maar, omdat hij de
analyse ervan nalaat, ontdekt hij de rivaliteit niet als een gemeenschap-opbouwende kracht. Plattel erkent de realiteit van de rivaliteit (p. 118, 1 25), hij kent
haar zelfs een positieve betekenis toe (p. 166, 172), maar hij komt niet aan de
vraag toe, hoe rivaliteit en solidariteit in het sociale tot synthese komen. Geen
van beide confronteert zich met de stellingen die P. de Bruin in Het Sociale
Vraagstuk 3) zowel wat betreft de eigen inhoud van het sociale als met betrekking tot de positieve betekenis van de rivaliteit heeft ontwikkeld.
Plattel biedt weinig vat aan een kritiek die van de sociale filosofie vraagt, dat
zij de sociale realiteit inzichtelijk maakt. Plattels beschouwingen vormen meer
een idealistisch perspectief dan een analyse der feitelijkheid. Men vraagt zich af,
of een koude en zakelijke kritiek hier wel op haar plaats is. Moet men er geen
rekening mee houden, dat de schrijver ons voorhoudt, dat de geestelijke realiteiten die de achtergrond der feiten vormen, door een „gelovige en liefdevolle
houding" gekend moeten worden (p. 41) ?
1) Prof. Dr. R. C. Kwant, Sociale Filosofie, Aula-boeken, Utrecht/Antwerpen, 1963.
2) Prof. Dr. M. G. Plattel, Sociale Wijsbegeerte II: De Mens in de maatschappij,
serie Mens en Medemens, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1964. Dit deel kan, zoals hier
gebeurt, afzonderlijk besproken worden, omdat, zoals de schrijver zelf ook zegt, het een
zelfstandig geheel vormt, dat ook zonder het eerste deel gelezen kan worden.
3) Dr. P. de Bruin S.J., Het sociaal probleem, Standaard-boekhandel, Antwerpen
Amsterdam 1956.
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Men zal zeker geboeid de interessante beschouwingen lezen die Plattel aan de
ontwikkeling van het natuurrecht, de staat, de waardering van de arbeid, de
eigendom wijdt. Maar is hier nog wel de wijsgeer en niet veel meer de historicus
aan het woord ? Voor de vorming van het begrip schijnt deze historische beschrijving niet wezenlijk, want Plattel, voor wie begrip noodzakelijk eenzinnigheid betekent, ziet geen kans eigendom of staat als een wordende, zijn eigen
eisen progressief openbarende realiteit te definiëren.
Als ik Plattel goed versta, dan begint zijn wijsgerig denken eerst, waar hij de
diepere zin van de realiteit tracht te ontdekken door haar te zien als de afschaduwing of onvolmaakte uitdrukking van een bovenaards ideaal. De wijsgerige
beschouwing ziet hoe het recht zich vergeestelijkt tot liefde in een proces dat
tendeert naar het ideaal van de liefdesgemeenschap (p. 30, 31) . In de wijsgerige
beschouwing is de democratie een op-weg-zijn naar het ideaal van een persoonlijke liefdesgemeenschap tussen alle mensen, een ideaal dat, gezien de aardse
conditie, niet in dit leven te bereiken is (p. 117, 11S).
Voor de lezer die van de filosofie een min of meer dwingende gedachtengang
verwacht, is dit boek moeilijk te verteren. Er wordt van hem gevraagd, dat hij
zonder dat dit systematisch verantwoord wordt, aanneemt dat het recht uitdrukking van de liefde is (pp. 17-20), dat de liefde uiteindelijk de inspirerende
dynamiek van iedere democratie is (p. 117). Hij moet in het algemeen, om met
de schrijver te kunnen meegaan, het geloof van de schrijver in de menselijke
roeping tot de „personele liefdesgemeenschap" delen.
Zelfs wie niet afwijzend staat tegenover deze idealistische denktrant, zal constateren dat allerlei vragen, die bij deze mooie beschouwingen vanuit de concrete
menselijke existentie opkomen, onbeantwoord blijven. Hoe mooi een ethischwijsgerig perspectief ook is, waarin recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid als
synoniem verschijnen (p. 20), daarmee is nog geen antwoord gegeven op de
vraag waarmee het concrete leven ons confronteert in de vorm van het conflict
tussen recht en rechtvaardigheid. Een „analoge ethische" beschouwing, die de
contrasten en tegenstellingen tussen persoon en gemeenschap enkel weet te
karakteriseren als nog onvolkomen verwerkelijkingen van het ideaal van de personengemeenschap (p. 166), maakt ons nog niets wijzer omtrent de zin van het
voortdurend beleefde conflict tussen eigenbelang en gemeenschapsbelang.
Sociale Filosofieie van Prof. Kwant vormt een dankbaarder object voor een
kritische beschouwing, omdat de poging van de auteur om de realiteit inzichtelijk te maken, de mogelijkheid opent om zijn werk op zijn werkelijkheidswaarde
te toetsen.
Zoals alle geschriften van Kwant, wordt ook deze uitgave gekenmerkt door
een heldere, direct op het leven betrokken betoogtrant. Juist omdat de auteur in
dit opzicht over uitzonderlijke talenten beschikt is het zo jammer, dat hij de
neiging vertoont in het elan van zijn betoog al te licht over vragen die tot herziening der probleemstelling nopen, heen te glijden. Hij schijnt zo geïmponeerd
door het licht, dat vanuit door hem ontdekte samenhangen op de verschijnselen
geworpen wordt, dat hij de vragen die de toepassing ervan telkens weer oproept, niet meer ernstig onder ogen ziet. Dit boek krijgt daardoor een ambivalent karakter. Enerzijds frappeert het door de grote levenswijsheid en het scherpe observatievermogen, die erin tot uitdrukking komen; anderzijds echter stelt
het in zijn geheel genomen toch wel enigszins teleur, omdat het de lezer geen
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vat geeft op de sociale problematiek waarmee het samenleven hem confronteert.
Tal van passages in dit boek verdienen een ruime belangstelling. De afhankelijkheid van de medemens (pp. 69-76), het bestaan van de mens als bestaandoor-anderen (pp. 77-88), de doorwerking van het sociale in het persoonlijke
(pp. 118-131) zal men zelden zo goed beschreven vinden. Opmerkingen als die
over de wisselwerking tussen feit en norm (pp. 23-25), over de onderlinge
doordringing van het inwendige en het uitwendige (pp. 92-93), over de zinbeleving die niet bewust hoeft te zijn (p. 176) zijn zeer belangrijk: menige
actuele discussie is uitzichtloos, omdat men blind is voor de waarheden die
Kwant hier voorhoudt. Meer in het algemeen kan gezegd worden, dat het boek
tot het einde toe lezenswaard blijft, omdat de schrijver telkens weer verrassende
perspectieven biedt, die de gebruikelijke probleemstelling doorbreken.
Toch zal zelfs de lezer die het werk vlot doorloopt enig onbehagen voelen
opkomen. Het gebruik dat de auteur van de begrippen „ideologie" en „sociale
facticiteit" maakt, doet overdadig en zelfs gewild aan. Men vraagt zich onwillekeurig af, of de schrijver op deze manier aan de woorden niet hun betekeniswaarde ontneemt. Welke zin heeft het begrip „sociale facticiteit" nog, als tenslotte blijkt dat het gelijkgesteld wordt met „de gezamenlijke rijkdom van een
menselijke samenleving" (p. 173). Waarom hier niet het gewone woordgebruik
gevolgd en gesproken van de ,,cultuur" van een samenleving ? Dan zou het
begrip ,,sociale facticiteit" gereserveerd kunnen blijven voor datgene wat de
schrijver op het oog heeft als hij van samenlevingsverbanden spreekt. Verliest
het begrip „ideologie" niet zijn aanduidingswaarde, als men overal waar eenzijdigheid in het menselijke denken aan te wijzen is, „naar een ideologische
geboortegrond" zoekt (p. 44), terwijl anderzijds vastgesteld wordt dat alle
intellectuele reflectie eenzijdig is (p. 115) ? Het wordt onmogelijk aan te wijzen
waar het individualisme de trekken van een ideologie aanneemt, als men de, in
eerste aanzet onvermijdelijk eenzijdige, reactie op een al te organisch denken
zonder meer als „individualistische ideologie" stempelt.
Zodra men dit boek uitdrukkelijk gaat lezen om meer inzicht in de sociale
realiteit te krijgen, komen nog sterker bezwaren op. Men wacht vergeefs op een
begripsbepaling van wat nu aan de sociale strijd, aan de sociale problematiek,
aan de sociale rechtvaardigheid een typisch sociaal karakter geeft. Als wij, ondanks het feit dat heel het menselijk leven sociaal is, het woord sociaal toch ook
voor bijzondere verschijnselen gebruiken, moet het sociale behalve een aspect
van het hele menselijke leven toch ook een bijzonder domein daarvan zijn.
Ofschoon de schrijver nu en dan het sociale als een waarde kenmerkt, is men
niet zeker of dit letterlijk genomen moet worden, aangezien nergens opgemerkt
wordt, dat deze waarde in een zekere concurrentie met andere waarden staat. De
schrijver suggereert het tegendeel als hij opmerkt dat het samenzijn als waarde
de andere waarden niet verdringt (p. 99) . Hier zal de kritische lezer toch de
vraag voelen opkomen, wat hij dan moet doen met het verschijnsel dat de mens,
omwille van de goede verstandhoudingen en het geaccepteerd-zijn-door-anderen,
godsdienstige en morele plichten kan verwaarlozen. Wat moet hij aanvangen
met de tegenstelling tussen het economisch mogelijke en het sociaal wenselijke
en, wat in de loonpolitiek bijzonder actueel geworden is, met de tegenstelling
tussen het economisch wenselijke en het sociaal haalbare ?
Wat vooral verwondering moet wekken is dat de schrijver in zijn economischsociale beschouwingen aan de belangenstrijd voorbijgaat. Hij legt zo sterk de
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nadruk op de belangengemeenschap, dat de tegenstelling van belangen irrelevant
schijnt te worden. Hij stelt terecht, dat de arbeid altijd dienst of service aan
anderen betekent, maar zonder te vermelden, dat in de economie het dienen van
anderen altijd een middel blijft om het eigenbelang te dienen. Zo komt het, dat
het probleem van de regeling der economische verhoudingen, dat ontstaat doordat de mens voor zijn prestatie in dienst van anderen recht meent te hebben op
een grotere tegenprestatie aan diensten dan de anderen hem menen te moeten
geven, geen aandacht krijgt. De onderhandeling, die daarmee een wezenlijk
onderdeel van het sociaal-economische leven wordt, blijft zo buiten beschouwing.
Uit de wijze waarop de schrijver groeiende onderlinge economische afhankelijkheid met grotere sociale verbondenheid in verband brengt (p. 155, 250),
blijkt dat hij zich niet realiseert, dat onderlinge economische afhankelijkheid op
zichzelf slechts tot een machtsevenwicht voert: mijn onmisbaarheid voor de
ander geeft mij macht over de ander, de onmisbaarheid van de ander voor mij
geeft de ander macht over mij. Hier had de vraag gesteld moeten worden, hoe
de samenleving vermijdt dat zij in een pure machtsstrijd van allen tegen allen
ontaardt. Daarmee zouden de „sociale opvattingen", die de economische strijd
binnen de perken houden, de aandacht zijn gaan opeisen. Van hieruit zou het
nog slechts een stap geweest zijn, te constateren dat de sociale strijd, waarin de
mensen moeizaam tot consensus komen over de eisen der „sociale rechtvaardigheid", de uitdrukking is van de dialoog over de sociale orde, die een vrije
samenleving kenmerkt.
Prof. Kwant mist de kans om de eigen problematiek van het samenleven als
zodanig op het spoor te komen reeds op het ogenblik, dat hij het „bestaan-dooranderen" met het ,,bestaan-voor-anderen" in verband gaat brengen. Hij relativeert hier niet alleen de tegenstelling tussen beide aspecten, maar meent haar
zelfs te kunnen ontkennen (pp. 101-102) . Zo hoeft hij zich niet in te laten met
het feit, dat het geven en verkrijgen van erkenning, waarmee alle ontmoeting in
menselijkheid begint, altijd een kwestie van moeizaam tot stand gebrachte consensus is. Hij laat maar vaag uitkomen dat „iets betekenen voor anderen" de
dubbele betekenis heeft van „iets te zijn in het oog van anderen" en „echt iets
zijn voor anderen". Hij hoeft aldus niet te onderzoeken hoe de samenleving
probeert te realiseren, dat men iets in het oog van anderen wordt door iets voor
hen te doen. Toch ligt daar, — dat heeft de schrijver aangevoeld (p. 105) —
het probleem dat de samenleving moet oplossen om een „gezonde" en niet een
„verworden" maatschappij te zijn.
In de samenvatting van het hoofdstuk waarin deze kwesties ter sprake komen,
komt duidelijk aan het licht, dat de schrijver de problematiek van het sociale
leven niet in zijn greep heeft weten te krijgen. Terwijl hij hier nogmaals stelt,
dat de mens zijn eigen bestaansvervulling vindt in het bestaan voor de ander,
durft hij toch niet te zeggen, dat de mens zich geheel in dienst van de anderen
moet stellen en alle eigenbelang moet uitschakelen. Hij ontwijkt het probleem
door het in een ander probleem te doen overglijden: dat van de spanning tussen
bewust gestelde doeleinden en spontane gerichtheid. Hij stelt zich tevreden met
te zeggen dat „de volwaardige menselijke houding in het werkelijke leven gevonden moet worden" (p. 114) . Als hij hier gevraagd had welke nu de volwaardig menselijke houding is, waardoor het menselijk samenleven mogelijk
wordt, zou de betekenis van de rivaliteit voor de menselijke solidariteit aan het
licht gekomen en een weg geopend zijn naar de eigen problematiek van het
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sociale. Hij zou immers enerzijds geconstateerd hebben, dat een menswaardige
samenleving onmogelijk is, als de mens zich slechts in dienst van anderen stelt
voorzover zijn eigen belang daarmee gediend is en anderzijds dat, wanneer de
goedwillenden nalaten hun eigen belangen te verdedigen en zij zich volkomen
in dienst der anderen stellen, de verwording der samenleving in de hand gewerkt wordt. Zelfs in de liefdesverhouding moet de mens, juist ook terwille van
de liefdesverhouding, zich ook affirmeren tegenover de ander.
Het feit dat de schrijver niet doorgestoten is tot de eigen problematiek van
het sociale verklaart ook andere tekortkomingen. Slechts op één daarvan zij hier
nog gewezen, omdat deze tot ver buiten de academische kring gevolgen kan
hebben. Dit boek versterkt de voor de democratie gevaarlijke illusie, die in het
„katholiek sociaal program" van het mandement en in de gedachte van een
„katholiek verbond van de arbeid" tot uitdrukking komt, dat de vraag hoe de
samenleving georganiseerd moet zijn, langzamerhand een kwestie wordt van
wetenschappelijke planning. Juist van een filosoof zou men toch de waarschuwing verwachten dat de grondslag van een vrije samenleving nooit door de
wetenschap geleverd kan worden, doch slechts door de moeizame worsteling om
tot consensus over haar ordening, over verdeling van rechten en plichten en over
de toedeling van lusten en lasten te komen. Dat terwille van de vrijheid offers
aan zekerheid en doelmatigheid gebracht moeten worden en dat ,,harmonie" die
door ,,social engineering" verkregen wordt, nog geen menswaardige samenleving betekent, kan niet duidelijk worden, zolang men niet ziet dat de sociale
strijd een integrerend onderdeel vormt van een werkelijk menselijke solidariteit.
Zowel hetgeen de schrijver opmerkt over het karakter van de sociale wetenschappen (pp. 136-139) als over de maatschappelijke toepassing ervan is koren
op de molen van een sociologie die haar kritische functie verloochent. Hij meent
te kunnen constateren, dat de sociale wetenschappen in belangrijke mate bij dragen tot een meer harmonieuze uitgroei van de menselijke samenleving (p. 169) .
De uitdrukking „harmonieuze uitgroei van de menselijke samenleving" is, als
men de feiten onder ogen ziet, uitermate ambivalent. Dat blijkt als men bedenkt,
dat de groei naar meer gelijkberechtigde verhoudingen, zoals die de laatste 50
jaar in de westelijke samenleving heeft plaats gevonden, ten koste is gegaan van
de harmonie van vroegere samenlevingen. Aan deze groei hebben de sociale
wetenschappen dan ook nauwelijks aandeel gehad, zij heeft zich in tegendeel
vrijwel steeds tegen de waarschuwende geluiden der sociale wetenschappen in
moeten doorzetten. Is het trouwens niet tekenend, dat de grote meerderheid der
Nederlandse sociale wetenschappers het verzet der werknemers tegen het paternalisme van de Nederlandse loonpolitiek nog altijd betreurt als een irrationeel
verschijnsel, waarmee de door hen geplande harmonische verhoudingen doorbroken worden?
Ik wil graag toegeven, dat deze laatste opmerkingen niet zonder verband zijn
met mijn eigen opvatting over de sociale verantwoordelijkheid van de sociale
wetenschapper en dat zij het werk van Kwant in een te negatief licht plaatsen.
Opdat de kritiek die hier uitgesproken werd, in het juiste perspectief gezien
worde, zij nog eens herhaald dat het boek tot het einde lezenswaard blijft. De
lezing ervan wordt echter vruchtbaarder, zo meen ik, als de lezer door de hier
geplaatste opmerkingen geholpen wordt ook de tekortkomingen van Kwants
boeiende gedachtengang te ontdekken.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

Vietnam
P 1 november behaalden de Vietcong-rebellen een voor hen mooi resultaat
bij hun plotselinge aanval op de luchtmachtbasis Bien Hoa, vlak bij Saigon, waarbij een aantal Amerikaanse bommenwerpers werd vernietigd of zwaar
beschadigd. Nog duidelijker dan vroeger bleek bij deze gelegenheid dat de
Verenigde Staten slechts zeer weinig of liever geen vorderingen maken bij de
bestrijding van de inmenging van Noord-Vietnam. Deze nederlaag bracht opnieuw speculaties mee over de vraag of de Verenigde Staten er toe zouden overgaan de strijd naar Noord-Vietnam te verplaatsen. In de volop aan de gang
zijnde verkiezingsstrijd voor het presidentschap had Goldwater herhaaldelijk
aangedrongen op een krachtiger optreden en zowel de regering Kennedy als die
van Johnson laksheid en zwakte verweten; Nixon, die zich geheel achter Goldwater had gesteld, vergeleek deze nederlaag zelfs met die van Pearl Harbor in
1941. President Johnson beheerste zich echter; hij herstelde de schade zo snel
mogelijk, maar breidde de oorlog niet uit. Deze houding werd niet alleen bepaald door het feit, dat hij zijn eventuele opvolger niet wilde belasten met de
gevolgen van een zo belangrijke beslissing, maar zeker ook door de vraag hoe
zich de verhouding tussen Peking en Moskou zou ontwikkelen.
Rusland-China
Ter gelegenheid van de 47e verjaardag van de oktoberrevolutie waren dit jaar
weer eens alle communistische landen met uitzondering van Albanië in Moskou
aanwezig; voor het eerst sedert enkele jaren was er ook een delegatie uit Peking
en nog wel onder leiding van premier Tsjoe En-lai. Na de verdwijning van
Chroesjtsjow waren er al snel tekenen van een verbeterde verstandhouding tussen beide communistische grootmachten en het was te verwachten, dat er pogingen zouden worden ondernomen om de gerezen geschillen bij te leggen. Bij de
besprekingen die volgden op de officiële viering, heeft Tsjoe natuurlijk ook de
situatie in Zuid-Oost-Azië ter sprake gebracht en daarbij geprobeerd te weten te
komen hoe de Russen zouden handelen bij een eventuele uitbreiding van de
strijd in Zuid-Vietnam. Met of zonder uitbreiding van deze oorlog zou een
mislukking van de politiek der Verenigde Staten een overwinning betekenen
voor Peking; mede hierdoor zou China zich gemakkelijker kunnen ontwikkelen
tot een grote militaire en industriële mogendheid. En dat is precies waarvoor
Moskou zo benauwd is. In dit verband hecht men veel waarde aan de redevoering van Brezjnew op 6 november, waarin hij verklaarde, dat de Sovjet-Unie
vasthield aan de politiek van vreedzame coëxistentie, en aan een artikel in de
Prawda van 13 november — de dag waarop de besprekingen werden besloten —
waarin geschreven werd dat de Sovjet-Unie de huidige politieke atmosfeer niet
wil vertroebelen en er speciaal op gewezen werd, dat zij tegenover India een
vriendschappelijke politiek wil voeren; wat hier wordt gezegd t.a.v. de rust in
India is ook van toepassing op Vietnam c.a. Men heeft de indruk, dat Moskou
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op geen enkel essentieel punt aan Peking heeft toegegeven. Wel ziet men af van
de door Chroesjtsjow bijeengeroepen voorbereidende conferentie en wil men
komen tot een heropening van de onderlinge besprekingen over de ideologische
geschillen, maar het lijkt onmogelijk, dat Moskou zich volledig achter de opvattingen van Peking zal stellen. Het is overigens ook opvallend, dat Albanië op
13 november de polemiek tegen de Sovjet-Unie weer voortzette.
President Johnson
Het spreekt vanzelf, dat de president van de Verenigde Staten bij de bepaling
van de politiek in Zuid-Vietnam rekening zal houden met deze ontwikkeling.
Dit presidentschap zal de komende jaren niet worden vervuld door Goldwater.
Op 3 november behaalde de democratische kandidaat, de huidige president
Johnson, een overweldigende meerderheid onder de kiesgerechtigden ni. 61,3%,
de grootste die ooit werd verkregen. In 44 staten plus het district Columbia,
waarin Washington ligt en dat dit jaar voor het eerst meestemde, kreeg Johnson
de meerderheid; dit betekent, dat hij straks de beschikking heeft over 486 kiesmannen tegenover 52 voor Goldwater, die slechts in 6, alle in het Zuiden gelegen, staten een overwinning wist te behalen. De overwinning van Johnson lijkt
ons niet te danken aan de persoon van de huidige president; hij mist de kwaliteiten die iemand populair maken. Zijn overwinning is gedeeltelijk te danken
aan de populariteit van zijn voorganger, Kennedy, en nog veel meer aan de
ultra-conservatieve opvattingen van zijn republikeinse tegenstander, Goldwater;
daarnaast genoot hij de steun van de overgrote meerderheid van de negerbevolking, althans voorzover deze het kiesrecht bezat. Sedert ruim een eeuw geleden
Abraham Lincoln president werd had de republikeinse partij — toen voorstandster van de afschaffing van de slavernij — steeds haar sterkste aanhang in het
N.O., terwijl de democraten konden rekenen op de Zuidelijke staten. Nu zien
wij bij deze verkiezing een totale verschuiving; de republikein Goldwater kreeg
6 Zuidelijke staten achter zich, voornamelijk als gevolg van zijn tegenstand tegen
de civil rights bill, terwijl daarentegen het vanouds republikeinse N.O. en M.W.
nu koos voor de democratische presidentskandidaat. Dit hoeft echter niet te
betekenen, dat de partijverhoudingen nu grondig gewijzigd zijn; wel heeft Goldwater verschillende anderen in zijn val meegesleept, maar er zijn verschillende
staten waar men de democratische president prefereerde, maar een republikeinse
gouverneur koos. Misschien vindt men betere aanwijzingen voor het antwoord
op de vraag hoe groot de aardverschuiving nu eigenlijk is, bij een verdere analyse van de gelijktijdige verkiezing voor het Huis van Afgevaardigden. De
democraten behaalden hier een winst van 36 zetels, zodat zij nu beschikken over
een stevige meerderheid van 293 tegen 138; men hoopt, dat de coalitie tussen
Zuidelijke democraten en conservatieve republikeinen, die vroeger bijna steeds
in staat was een vooruitstrevende regeringspolitiek onmogelijk te maken, nu
gebroken is. De republikeinse partij zal moeten zorgen voor een spoedig herstel,
maar deze taak zal toch wel niet weggelegd zijn voor de zo reddeloos verslagen
Goldwater. Wie het wel zal doen ? Nixon heeft zich weer druk in het strij dgewoel begeven, maar schaarde zich daarbij volledig achter de presidentskandidaat, waardoor hij nu zelf voor velen geen persona grata is geworden; het is
jammer, dat enkele gematigde figuren in de partij bij deze verkieginen de nederlaag hebben geleden; een verzwakking van de anti-Goldwater-vleugel binnen de
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partij is niet alleen nadelig voor de republikeinen, maar in verband met een
gezonde werking van de democratie ook voor het gehele land.
Europese eenheid en M.L.F.
Bij gelegenheid van een bezoek van president de Gaulle aan Bonn in juli van
dit j aar verklaarde de West-Duitse regering met nieuwe voorstellen te willen
komen ter bevordering van de Europese eenheid. Bonn heeft daarna druk geconfereerd met de vijf andere regeringen en eindelijk werd het plan op 12 november gepubliceerd. De Bondsregering wil in twee fasen komen tot een grotere
politieke samenwerking; eerst zou deze moeten worden voorbereid en zouden
tevens de voorwaarden moeten worden vastgesteld voor toetreding van andere
Europese landen -- dit laatste speciaal in verband met de door verschillende
partners gewenste aansluiting van Engeland; men hoopt verder te komen tot een
gezamenlijk standpunt in buitenlands politieke kwesties, defensie en culturele
aangelegenheden. Vervolgens zou men kunnen overgaan tot het sluiten van een
staatsverdrag over een politieke unie. Daarnaast werd gesproken over een grotere
economische eenheid, waarbij de binnentarieven voor industriële en landbouwprodukten op 1 januari 1965 met 20% zouden worden verlaagd en de resterende rechten op beide tussen 1967 en 1970 ineens of geleidelijk zouden verdwijnen. Dat deze vondst geen ei van Columbus was bleek uit het op 1 december
door Italië gelanceerd nieuw plan over de politieke eenheid; de bedoeling hiervan was om te komen tot een democratisch Europa, verbonden met de Verenigde
Staten en waarborgend de nationale soevereiniteit; de politieke eenwording zou
volgens de Italiaanse plannen op 1 januari 1968 voltooid moeten zijn. Men ziet
in dit plan een poging om te proberen de tegenstellingen binnen de E.E.G. over
landbouw- en defensie-problemen enigszins te verzachten — Italië heeft binnen
de E.E.G. vaker een bemiddelende rol gespeeld tussen Frankrijk en WestDuitsland — en tevens om de Engelse belangen meer in overeenstemming te
brengen met die van de Verenigde Staten.
De Engelse regering blijft intussen op twee gedachten hinken. Nadat Wilson
c.s. nog tijdens de verkiezingscampagne herhaalde malen hun afkeer van wat zij
noemden „Balkan-Europa" hebben te kennen gegeven, tappen zij, nu zij regeringsverantwoordelijkheid hebben, uit een ander vaatje. Volgens een mededeling
van de nieuwe minister van buitenlandse zaken, Gordon Walker, op de vergadering van de W.E.U. te Bonn op 16 en 17 november wil Engeland van het begin
af aan deelnemen aan de besprekingen over de vorming van een Europese politieke unie en verwerpt het toetreding tot de E.E.G. niet helemaal. Wilson heeft
bovendien gemerkt, dat Engeland dit Europa soms erg hard nodig heeft; om de
economische positie van Engeland weer gezond te maken heeft hij vorige maand
een extra-invoerrecht van 15% geheven, dat op hevig verzet stuitte ook en
vooral bij de E.V.A.-partners; om deze van de noodzakelijkheid van de genomen
maatregel te overtuigen schijnt hij op een conferentie te Genève de toestand zo
somber te hebben voorgesteld, dat men in verschillende kringen een devaluatie
van het pond vreesde en dit werd onder een zeer zware druk geplaatst. De
Engelse regering besloot onmiddellijk tot een drastische verhoging van het disconto en toen dit niet voldoende bleek te zijn werd er een internationale hulpactie op touw gezet, waarbij de centrale banken van elf landen, waaronder acht
Europese, drie miljard dollar ter beschikking stelden. Mogelijk wordt het hier24
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door ook in Engeland weer duidelijker dat de Europese landen elkaar nodig
hebben.
Op een daadwerkelijke samenwerking zal echter nog wel „even" gewacht
moeten worden. Er zijn te veel problemen — of men maakt van te veel kwesties
even zovele problemen — dan dat overeenstemming spoedig is te verwachten.
Binnen de E.E.G. is er de kwestie van de graanprijzen. West-Duitsland voelt
weinig voor een beslissing op dit ogenblik, daar de prijs lager zou komen te
liggen dan de huidige prijs in Duitsland en vlak voor een verkiezingsjaar wil
Erhard de boeren niet voor het hoofd stoten. Wij vrezen, dat eigenlijk ook de
Gaulle niet gecharmeerd is op een prijsvaststelling, daar deze bijna zeker hoger
zou liggen dan de huidige Franse; hij zou dan zijn prijsstabilisatie in gevaar
brengen. Toch dringt de Gaulle aan en dreigt zelfs — overigens weer tegengesproken — dat de regeling voor 15 december moet tot stand zijn gekomen,
anders zou Frankrijk geen belang meer hechten aan de E.E.G. Deze felle reactie
hangt waarschijnlijk samen met de moeilijkheden over de multilaterale kernmacht. Frankrijk heeft hier nooit veel interesse voor gehad; de Gaulle wilde een
eigen atoomzwaard, niet omdat hij bij een eventueel uitbreken van een groot
conflict vreesde, dat de Verenigde Staten hun macht niet volledig zouden inzetten, maar omdat hij er niet zeker van was, dat de Verenigde Staten zich niet
zouden laten verleiden om te weinig aandacht te besteden aan kleinere lokale
moeilijkheden en geneigd zouden zijn hierover tot een akkoord te komen met de
Sovjet-Unie buiten Europa om. De Gaulle kon Bonn niet verbieden wel belangstelling te hebben voor het plan van Washington; wel kende men in Parijs de
angst, dat West-Duitsland daardoor te veel zou gaan steunen op de Verenigde
Staten en zo minder ontvankelijk zou zijn voor de Franse plannen t.a.v. Europa
en voor de verwezenlijking van de Frans-Duitse vriendschap. Ook de Engelse
regering heeft bezwaren tegen de M.L.F.; zij wil een kleinere vloot met polarisraketten, maar daarnaast zou de M.L.F. ook luchtmachteenheden en raketbases
moeten omvatten. Begin december zullen Wilson en Gordon Walker hierover
besprekingen voeren te Washington en zij kennen reeds de opvattingen van
Bonn over hun plannen. Moskou heeft zich overigens reeds herhaalde malen een
fel tegenstander verklaard van de M.L.F.; ook de nieuwe Russische leiding ziet
hierin een versterking van het Duitse militarisme en een poging om WestDuitsland tot atoommacht te promoveren; alle verklaringen van Westelijke
zijde, dat het juist een poging is om te voorkomen dat het aantal atoommogendheden groter wordt, worden door Moskou ter zijde geschoven.

Kongo
Het optreden van de Verenigde Staten, Engeland en België in Kongo heeft
vele pennen in beroering gebracht. Belgische parachutisten, door vliegtuigen van
de Verenigde Staten overgebracht naar het Engelse eiland Ascension, intervenieerden in de Kongo op verzoek van de wettige regering Tsjombe om een aantal
blanke gijzelaars te redden uit handen van de opstandelingen in Stanleystad en
andere plaatsen. Op een enkele uitzondering na waren alle Afrikaanse regeringen woedend, misschien meer uit haat tegen Tsjombe dan om welke andere
reden dan ook; Peking reageerde uiterst fel, want het zag er een mogelijkheid
in om de Chinese invloed in Afrika te vergroten, terwijl de Kongolese opstandelingen reeds volledig door Mao werden gesteund; ook Moskou oreerde tegen dit
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imperialistisch-neo-kolonialistisch optreden met volledige miskenning van het
humanitaire karakter van de Belgische actie, dat geaccentueerd werd door het
onmiddellijk terugroepen van de parachutisten, toen het gestelde doel was
bereikt. Terecht heeft men het risico van de communistische woede genomen en
de actie is geslaagd voorzover dit praktisch mogelijk was. De Gaulle schijnt in
de ontwikkeling in Kongo de kans te zien zijn invloed in Afrika te vergroten;
bij het bezoek van Tsjombe aan Parijs eind november heeft hij zich bereid verklaard deskundige hulp aan Kongo te geven om het land administratief en
economisch op de been te helpen, doch hij wilde geen militaire adviseurs zenden.
De Franse president zou voor Kongo denken aan neutralisering, zoals hij ook
voor Vietnam voorstelde, doch niet het plan, maar de verwezenlijking van dit
plan is belangrijk. Wij moeten helaas beide partijen vragen naar de waarborgen
die gegeven zullen worden voor de naleving van de gemaakte afspraken.
6-12-1964

J. Oomes

BELGIË

De Sofina-affaire
De Bank Lambert heeft in november een bod gedaan op 250.000 aandelen
van de N.V. Sofina, een holding waarin de portefeuillemaatschappij van Lambert, de Compagnie d'Outremer, reeds een participatie had. Lambert wilde in de
Sofina de meerderheid verwerven. Zo ver is het echter niet gekomen. De bank
trok haar openbaar aanbod in en gaf de mandaten op die zij in de raad van
beheer van Sofina bezette. Op het ogenblik dat we dit overzicht afsluiten, loopt
een bod van 100.000 Sofina-aandelen uitgaande van de Société Générale, mede
namens de Union Financière Boël en de Luxemburgse maatschappij Omnilux.
De Société Générale zal ook 100.000 Sofina-aandelen overnemen van de groep
Lambert en aldus Sofina helemaal beheersen.
Het zuiver financiële aspect van deze in België ongewone operatie laten we
hier buiten beschouwing. Er zitten echter ook politieke kanten aan vast. Aanvankelijk scheen de groep Lambert in haar bedoelingen te zullen slagen. Maar spoedig greep de Bankcommissie in, zich beroepend op wetteksten die haar bevoegdheid bepalen o.m. in het geval van een openbaar bod op effecten. De Bankcommissie dient in zulke gevallen om advies gevraagd te worden. Dit was niet
gebeurd. Daarenboven werd door een beslissing van het Comité der Noteringen
te Brussel en te Antwerpen de notering van Sofina op de openbare effectenbeurzen praktisch een hele week lang geschorst. Op die manier kreeg de Société
Générale de tijd om zich in de ontwikkeling in te schakelen en zelf een bod te
doen, nadat Lambert zich ertoe verbonden had het hare terug te trekken.
Het feit dat de eerste-minister in de dagen dat deze zaak haar beslag kreeg,
de leiding van de Bankcommissie en van de Nationale Bank ontving, bewijst
voldoende dat hier ook politieke factoren in het spel waren. Op het Congres van
het Algemeen Christelijk Vakverbond, later in november, heeft Voorzitter Cool
de controle op de holdings behandeld en ook door de socialistische pers werd
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dit oude, maar sinds enige tijd op de achtergrond geraakte thema opnieuw naar
voren gehaald. Men verwacht nu dat de partijen in hun verkiezingsprogramma
wel een en ander te zeggen zullen hebben over de concentratie van de financiële
macht aan de top en over de manier waarop de overheid de belangen van de
gemeenschap kan beveiligen.
Door heel deze ontwikkeling is een aspect van de economische wetgeving in
de actualiteit geraakt dat door de wetgever reeds eerder had aangepakt moeten
worden. De Bankcommissie, de beurs, het bankwezen, het spaarwezen: de wettelijke regeling van al deze fundamentele instellingen dateert van de jaren 19351936. Wat er later aan toegevoegd is, bleef binnen het toen uitgezette bestek.
Dertig j aren zijn daar overheen gegaan en in de gespecialiseerde milieus weet
men al lang dat de tijd gekomen is om een en ander aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Er zijn daaromtrent reeds vele rapporten en voorstellen
uitgewerkt, o.m. inzake het vennootschapsrecht. Deze maand kwam weer een
nieuw rapport in omloop van de Commissie Bank-Beurs-Onderneming, die
opgericht is op initiatief van de Belgische Vereniging der Banken. Maar in
partijpolitieke kringen scheen tot nog toe de energie te ontbreken om de wetgeving te herzien. De door de Sofina-affaire gewekte belangstelling zal misschien een aansporing zijn om dit probleem eens ernstig aan te pakken.

Kongo
De zaak Sofina werd weer uit de krantentitels verdrongen door de dramatische
gebeurtenissen in Kongo. In samenwerking met de Verenigde Staten stuurde
België valschermspringers naar Stanleystad om de gijzelaars van Belgische en
andere nationaliteiten te bevrijden. Meer dan honderd blanken konden echter
niet gered worden en ook de materiële schade in het door de rebellen beheerste
gebied is zeer aanzienlijk. De operatie heeft de macht van de regering GbenyeSoumaliot niet direct gebroken. Dat was ook de bedoeling niet.
Dank zij deze gebeurtenissen werd voor de publieke opinie een tipje opgelicht
van de sluier die over de besprekingen lag welke de Belgische regering sedert
enige tijd voerde met de Verenigde Staten. In augustus was onderstaatssecretaris
Harriman te Brussel op bezoek geweest en had daar met Spaak gesproken over
niet nader omschreven vraagstukken inzake technische hulp aan Kongo. In
november had Spaak in Washington een ontmoeting gehad met staatssecretaris
Rusk. In de eerste dagen van december was hij in Londen. Voor de Belgische
buitenlandse politiek zijn dit blijkbaar weken van hoogspanning geweest. Om
het militaire geheim niet voortijdig te verraden en het welslagen van de reddingsoperatie in Stanleystad niet in het gedrang te brengen, werd de voorlichting
tot een minimum beperkt. Het nadeel van deze geheimhouding blijkt nu te zijn
dat politiek geïnteresseerden moeite hebben om het Belgische optreden goed te
verstaan.
De regering onderstreepte overvloedig dat het om een louter humanitaire actie
ging en psychologisch scheen dit voor de bevolking beslist aanvaardbaar. Politieke implicaties waren echter niet te vermij den, niet zozeer wegens de vijandige
reacties van de communistische en van de meeste Afrikaanse en neutrale landen
(dat was te voorzien), maar omdat de operatie niet anders gezien kon worden
dan in een diplomatieke context. De twee regeringspartijen zullen nu wel enige
tijd nodig hebben om dit allemaal te verwerken. De B.S.P. heeft haar minister
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van buitenlandse zaken gevolgd, maar uitdrukkelijk vastgehouden aan het beperkte, humanitaire en tijdelijke karakter van de militaire interventie. Meer was
er van de socialisten zeker niet te verkrijgen en dit minimum zal al moeite
genoeg gekost hebben. Ook de C.V.P. legde veel terughoudendheid aan de dag
en werd daarin door haar conservatieve vleugel minder gehinderd dan men had
kunnen verwachten.
Het kan paradoxaal lijken, maar een zo ingewikkelde diplomatieke en militaire onderneming als de raid op Stanleystad werd door de publieke opinie gemakkelijker aanvaard dan vele beperkte politiek-parlementaire initiatieven en de
partijen als zodanig hebben er vrijwel niets over te zeggen gehad.
Deze Kongolese episode kreeg een onverwacht vervolg in de reis van Tsjombe
naar Parijs en de daarna bekend gemaakte intrekking van de mijnenconcessies.
Tsjombe ontbond het Bijzondere Comité van Katanga en dat van Kivoe — twee
instellingen die juridisch de dragers waren van uitgestrekte mijnenconcessies en
andere uitgebreide bevoegdheden, die in het westen meestal onvervreemdbaar
aan de staatssoevereiniteit verbonden zijn en door de Staat niet overgedragen
kunnen worden.
Over de praktische gevolgen van deze radicale opruiming van het uit de Belgische tijd stammende Kongolese mijnrecht kunnen we op dit ogenblik nog niet
veel zeggen. Wel werd hiermee nog eens duidelijk, hoe nauw de Belgische
kolonisatie verweven blijft met de Kongolese politieke en maatschappelijke
werkelijkheden. Een aloud stuk Belgisch-koloniale wetgeving werd nu door de
regering te Leopoldstad ongeldig verklaard. Hoe de aldus ontstane leemte gevuld
zal worden, weet men op dit ogenblik evenmin.
Meteen kreeg het reeds lang aanslepende geschil over de zogenaamde 'Kongolese aandelenportefeuille' een nieuwe actualiteit. Deze omvat effecten ter
waarde van vele miljarden -- aandelen in Kongolese ondernemingen waarin de
Belgische Staat destijds geïnteresseerd was of tot de oprichting waarvan hij op
andere manieren had bijgedragen. Of de Belgische Staat destijds een samenhangend beleid gevolgd heeft inzake zijn talrijke participaties in koloniale ondernemingen, is een vraag waar we hier niet op ingaan. Juridisch kwam aan deze
stand van zaken een eind in 1960. Onafhankelijk Kongo was de voortzetting
van de rechtspersoonlijkheid van de vroegere kolonie, nam er alle activa en
passiva en heel het patrimonium van over en kwam aldus in het bezit van de
speciale portefeui ll e. De Belgische regering heeft dit recht nooit betwist, maar
de overdracht van de portefeuille werd afhankelijk gemaakt van de bereidheid
van Kongo om ook zekere verplichtingen te erkennen die uit de hele procedure
voortvloeiden. Over deze voorwaarden waren Leopoldstad en Brussel het nog
niet eens geworden.
Tsjombe tracht nu de oplossing van het geschil te bespoedigen door eenzijdig
in te grijpen. Wat de grond van de zaak betreft zal hij in Brussel wel enig begrip
vinden. Talrijke maatschappijen in Kongo konden niet normaal beheerd worden,
noch door Belgische, noch door Kongolese gemandateerden. Verder zal iedereen
begrijpen dat b.v. het Bijzonder Comité van Katanga zijn positie, die logisch
gegroeid was uit de omstandigheden ten tijde van Leopold II, niet ten eeuwigen
dage kon handhaven. Concessies en prerogatieven, door Leopold II aan financiële en industriële groepen en personen gegeven in ruil voor hun hulp bij de
eerste ontginningspolitiek, konden vroeg of laat door een onafhankelijk Kongo
niet meer aanvaard worden. Maar het ogenblik en de manier waarop Tsjombe
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eenzijdig een oplossing wil forceren werd te Brussel alles behalve op prijs
gesteld.
Andere problemen
Er zijn opnieuw spanningen in de geneesherenwereld, ditmaal in verband met
sommige regelingen betreffende de ziekenhuizen. Men begint te beseffen dat
het korps der geneesheren langs zijn syndicale vertegenwoordiging om in de
toekomst bij alle wettelijke regelingen betrokken zal moeten worden. Alle
betrokkenen moeten leren wennen aan een bestendige samenwerking.
Kamer en Senaat hebben de door minister Vermeylen verdedigde 'Lex Degrelliana' goedgekeurd, waardoor de verjaringstermijn van vonnissen en arresten
geveld wegens incivisme van 20 op 30 jaar wordt gebracht. Deze verzwaring
van de repressie werd door de Vlaamse C.V.P.ers aanvankelijk niet aanvaard. Ze
gaven toe onder druk van allerlei factoren die ze aan hun kiezers tot nog toe
niet bekend hebben gemaakt. Andermaal een weinig fraaie episode van de binnenlandse politiek, een episode met bedenkelijke morele schaduwzijden.
De Waalse vleugel van de C.V.P. hield een apart congres, dat de eenheid van
de C.V.P. wel niet in gevaar bracht, maar toch in een heel andere sfeer verliep
en gedeeltelijk andere eisen stelde dan het congres van de Vlaamse vleugel eind
september. De B.S.P. van haar kant worstelt met het probleem van de meer links
en nationaal gerichte krachten in Wallonië en in Vlaanderen (La Gauche en
Links). De partijleiding tracht deze uiterste vleugel nu voor een beslissende
keuze te stellen door een formule van onverenigbaarheid die de homogeniteit
van de partij misschien kan herstellen, maar totaal afwijkt van wat in dergelijke
gevallen laten we zeggen de Britse Labour zou gedaan hebben.
In België verwijzen de twee regeringspartijen graag naar het tweepartijenstelsel in sommige andere landen. Maar te weinig wordt daaraan toegevoegd dat
dit een passende inwendige opbouw van de partijen veronderstelt, met name een
geestelijke beweeglijkheid binnen de partij waarvan men in België nog ver
verwijderd is en die door de partijbesturen blijkbaar niet wordt gewenst noch
nagestreefd.
7-12-1964

H.

de Bruyne

Forum
Vaticaans Concilie en
Nieuwe Theologie
Onder deze titel verscheen in 1964 een
boek van Dr. G. C. Berkouwer, uitgegeven bij J. H. Kok N.V. te Kampen 1).
Dr. Berkouwer is hoogleraar in de theologie aan de gereformeerde universiteit
van Nederland, de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Hij woont het tweede Vaticaans Concilie bij als waarnemer en vertegenwoordigt daarbij het gereformeerde,
het „vaste" Calvinisme van Nederland.
De waarnemers uit de Reformatie en de
Oosterse Kerken staan te Rome in voortdurend gesprek met het Secretariaat der
Eenheid. Dit gesprek bestaat niet alleen
in het uitwisselen van vriendelijkheden.
Een der waarnemers zelf heeft laatst gezegd dat sommige van zijn collega's zich
in hun kritiek pendanten van de kardinalen Ruffini en Ottaviani toonden (De
Tijd-De Maasbode, 21 nov. 1964, p. 4) .
Misschien zou men van prof. Berkouwer
zoiets ook verwachten krachtens zijn calvinistische belijdenis en krachtens voorafgaande geschriften van hem, waarvan één
de welsprekende titel draagt van Conflict
met Rome. Die verwachting echter komt
in dit boek niet uit. Veel meer dan het
conflict staat hier het contact met Rome
centraal. Zonder iets van zijn reformatorisch standpunt prijs te geven is Berkouwer de ideale waarnemer geworden. Hij
is in dit boek een van de weinige protestanten die over de Katholieke Kerk schrijven zonder dat er te gelegener tijd een
aan de kennisname voorafgaand wantrouwen om de hoek komt kijken (waarvoor
wij overigens zelf zoveel reden hebben
gegeven). Integendeel men voelt hoe
iemand die ergens anders staat, toch van
binnen uit begrijpt wat er in onze Kerk
gebeurt.
Dat Berkouwer tot deze houding kon
komen wordt veroorzaakt door het feit
dat hij in de Katholieke Kerk iets zag bewegen. Dezelfde Geest die een verschuiving in beleven en denken heeft teweeg
gebracht bij ons en even goed bij anderen,

geeft ook dat wij bij elkander de hoopvolle tekenen verstaan. Aan de verschuiving nu die zich binnen de Katholieke
Kerk voltrekt, is Berkouwers boek gewijd.
Het geeft geen geregeld verslag van de
concilie-gebeurtenissen, ook geen „inside
information" daaromtrent, het beziet veeleer het hele concilie vanuit de theologische verschuiving in de Catholica. Berkouwers boek heet Vaticaans Concilie en
Nieuwe Theologie en interpreteert voortdurend de op het concilie aangeroerde
onderwerpen vanuit de zich voltrekkende
theologische vernieuwing. De titels der
hoofdstukken laten dit zien: Het onverwachte concilie, Het veranderde klimaat
(waarin Berkouwer op p. 53 een woord
van H. Fries aanhaalt, dat op dit concilie
de stap gedaan werd „von der Gegenreformation zur Mitreformation") , Onver
anderlijkheid en veranderlijkheid van het
dogma, Schrift en traditie, Exegese en
Leergezag, Primaat en Episkopaat, Het
mysterie der Kerk, Mariologie, Epiloog.
Berkouwers boek werd na de tweede zittingsperiode afgesloten, maar heeft na het
einde van de derde nog niets van zijn
actualiteit verloren. Integendeel, de dissonant waarmee de derde periode geëindigd is, brengen de in dit boek beschreven
verschuiving nog duidelijker aan het licht.
Persoonlijk ben ik het meest geboeid
door het hoofdstuk Onveranderlijkheid en
veranderlijkheid van het dogma, waarschijnlijk mede omdat Berkouwer daarin
verschillende van mijn pogingen om dogmatische uitspraken te interpreteren zeer
helder heeft weergegeven (pp. 90-92).
Berkouwer toont hier zijn kennis van de
katholieke leeruitspraken. Zijn collega
Herman Ridderbos zegt daarvan: „Hij
leest Denzinger blijkbaar tot in bed toe"
(Gereformeerd Weekblad, 11 sept. 1964,
p. 59) . Maar vooral toont hij zijn openheid door nu eens niet gelijk zovele protestante auteurs (ook Ridderbos) aan te
komen met wantrouwende opmerkingen
als: is de nieuwe interpretatie van een
dogma eigenlijk geen bedrog of zelfbedrog? Berkouwer zelf gelooft in de trouw

1) Prof. Dr. G. C. Berkouwer, Vaticaans Concilie en Nieuwe Theologie. -- J. H. Kok, Kampen,
1964, 338 pp., f 17.50.
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van de katholieke theologen die niet
slechts dogma's in een andere terminologie weergeven, maar ook onderscheid
maken tussen wat de Kerk bedoelde uit te
spreken en de op allerlei wijzen (door
woordkeus, beeldgebruik, begrippenapparaat, wereldbeeld, beperkte vraagstelling
enz.) tijdgebonden uitdrukking van haar
boodschap. Daarbij „gaat het om een vertolking van leeruitspraken, die rekenen
wil met de eigen kennis-horizon en met
de mogelijkheid, dat men zich van bepaalde elementen binnen die horizon distancieert zonder daarbij het besef te hebben,
dat men de kerkleer zelf in twijfel trekt"
(p. 92, cursivering van Berkouwer) . De
waarnemer die Berkouwer is, kan in de
trouw der katholieke theologen geloven,
omdat ook in de Reformatie, zelfs in het
gereformeerde belijden, het besef doorbreekt dat dezelfde trouw gevraagd
wordt, de trouw niet van het fundamentalisme maar van de eerlijke interpretatie,
de trouw niet aan de geestloze letter,
evenmin aan de letterloze Geest, maar
aan het werkelijk verstaan van het oude
dat de Geest ons steeds nieuw geeft.
„Op het concilie zijn ook waarnemers
van niet-katholieke kerken aanwezig. Men
heeft er geen behoefte aan gevoeld de
vele vragen, die thans in de Rooms-Ka..
tholieke Kerk aan de orde zijn gekomen,
te minimaliseren of te verbergen. Aan de
andere zijde is het volkomen duidelijk, dat
er aan niet-katholieke zijde geen reden
bestaat om uit de hoogte neer te zien op
een concilie r en een theologie dat
met zoveel problemen worstelt en dit niet
kan en ook niet wil verbergen. Want de
vragen die thans in en om het concilie
zichtbaar worden, zijn — althans voor
een niet onbelangrijk deel — ons aller
vragen" (p. 104) . Het gesprek dat nodig
is binnen de katholieke Kerk is nodig binnen alle Kerken: het gesprek tussen vastheid en openheid, tussen bewarende en
vertolkende trouw, tussen de zorg dat
niets verloren gaat en de zorg dat alles
heden verstaan wordt, het gesprek tenslotte tussen „conservatieven" en „progressieven". Misschien kan dit voor ons,

katholieken, met name in Nederland, een
gevolgtrekking hebben. Wij trachten zo
vaak met reformatorische medechristenen
uit te gaan van wat ons verenigt om van
daaruit tot beter verstaan te komen van
wat ons scheidt. Het wordt tijd dat dit nu
ook eens ten volle gepraktizeerd gaat
worden tussen de katholieken onderling.
Dit zou ook voor het concilie zelf kunnen
gelden, naar de mate althans dat waar is
wat een journalist op 20 nov. 1964 voor
de Nederlandse televisie zei, dat de conservatieven en de progressieven nooit
werkelijk met elkaar gesproken hebben.
En het geldt
ik bepaal mij tot Nederland zeker voor de gewone man, gezien het wantrouwen dat progressieven
en conservatieven in publikaties tegen
elkaar aan het opstapelen zijn. Ook voor
zulk een intra-katholieke dialoog is het
boek van de gereformeerde waarnemer
Berkouwer van grote waarde.
P. Schoonenberg S.J.

Veranderend Gezinsontwerp
Opnieuw verrast ons de serie Pastorele
Cahiers met een belangrijk geschrift 1).
Belangrijk als bijdrage, zoals de ondertitel
luidt. Een bijdrage tot het nog steeds niet
afgeronde gesprek over geboorteregeling.
Drie sociologen en een theoloog hebben
zich ernstig bezonnen op de gegevens die
een in 1960 gehouden enquête door
middel van langdurige interviews — onder 36 echtparen opleverde. Bewust koos
men echtparen van geschoolde arbeiders,
omdat over deze groep weinig bekend is.
De sociologische verwerking van deze
gegevens is bijzonder boeiend. Duidelijk
rijst het beeld van een snel veranderende
huwelijks- en gezinsbeleving uit de gegeven verklaringen op. Mij bekruipt echter
wel het gevoel dat dit sociologisch oordeel een te smalle basis heeft. Het zou
even belangrijk zijn voor het gesprek over
huwelijk en geboorteregeling een soortgelijk onderzoek zowel op grotere schaal als
ook onder andere lagen der bevolking in
te stellen. Misschien zou ook — duidelij-

1) Veranderend Gezinsontwerp, een bijdrage tot het gesprek over geboorteregeling. Pastorele cahiers
18. Uitg. P. Brand N.V., Hilversum, 1964, 203 pp. (met bijdragen van Drs. J. van Hessen, Drs. A.
M. van der Heiden, Mr. Drs. C. J. Strayer, Prof. Dr. A. Hulsbosch O.S.A.).
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ker nog dan nu het geval was -^ een
psychologisch onderzoek naar de reacties
op de verschillende methoden van geboorteregeling — vooral van de kant van de
vrouw wenselijk zijn. Hierover is nog
niet zóveel bekend.
Intussen zal deze studie, waarin vooral
de bijdragen van Drs. van Hessen en van
Drs. Strayer opvallen door grondigheid en
gevoeligheid van interpretatie, voor een
uiteindelijk oordeel over deze materie belangrijk blijven.
De theologische bijdrage van Dr. Huls
bosch schaart zich in de rij van de beste
moderne theologische beschouwingen rond
huwelijk en gezin. Hij vertrekt vanuit de
hem verstrekte gegevens en wil zo komen
tot een afwegen van de menselijke keuzen
in het licht van geloof en evangelische
openbaring. Bijzonder wijs lijkt mij zijn
stellingname t.o.v. de verschillende waarden in de menselijke liefdesverhouding,
die alleen in een juiste harmonie richtinggevend kunnen zijn voor een zedelijk oordeel. Hij kent hier ook een plaats toe aan
het biologisch gegeven, zij het r terecht
alleen inzoverre dit de totale integriteit
van de eenwording mede vertolkt.
Zijn theologische duiding van het „natuurlijk" liefdesleven zou m.i. nog wel een
aanvulling behoeven, vooral waar hij het
begrip „bovennatuurlijk" voor de „onzichtbare liefde" in het christelijk huwelijkssacrament gebruikt. Is ook niet déze
„bovennatuur" in het christelijke leven
zichtbaar? En over het scheppingsdoel

van het huwelijk, door God primair gericht op de voortplanting, zou ook nog wel
te praten zijn. Al te gemakkelijk gaat hij
uit van het hem uit de enquête verstrekte
gegeven dat het kind in het geheel geen
bewuste rol zou spelen bij de huwelijksgemeenschap. Hier staan dunkt mij -teveel andere ervaringen tegenover. Maar
nog eens: dit cahier is als bijdrage en als
uitgangspunt voor nog verder gaande gesprekken een belangrijk en inspirerend
geschrift.
G. Mulders S.J.

Tentoonstellingen in Nederland
Amersfoort Hoewel Sandberg het
moderne museum vooral zag als een
doorgangshuis voor wisselende exposities
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en veel minder als een (statischer) verzamel-centrum, heeft het Amsterdamse Stedelijk Museum zich onder zijn leiding in
de loop der jaren toch een aantrekkelijke
collectie werk van de Cobra-groep verworven. Het is een goede gedachte geweest deze werken (o.m. van Appel, Constant en Corneille), samen met uitingen
van andere kunstenaars die van belang
zijn voor de ontwikkeling van de moderne
beeldende kunst, eens van de Amsterdam-,
se wanden en uit de hoofdstedelijke kelders te halen en naar Amersfoort over te
brengen. De verzameling is er tot 25 januari te gast in de Zonnehof, het fraaie,
door Rietveld ontworpen tentoonstellingsgebouw, dat (al kleven er wat praktische
bezwaren aan) algemeen geldt als het
prototype van een goed, modern en relatief goedkoop cultureel centrum. Voor
een trouw bezoeker van het Stedelijk
Museum is het wel een wat vreemde gewaarwording „zijn" schilderijen nu in
Amersfoort te zien hangen, maar ze doen
het er goed.
Amsterdam r-- Het zag er in 1919 niet
naar uit dat tegenwoordig geen enkel
museumdirecteur of verzamelaar van moderne kunst die zichzelf respecteert, het
nog zonder een Dubuffet
et kan stellen. De
toen 18-jarige Jean, zoon van een wijnhandelaar, gaf z'n lessen in schilderkunst
aan de Académie Julian in Parijs nl. op
en wijdde zich aan literatuur, talen en
wijsbegeerte. Daarna kwamen achtereenvolgens de wijn van z'n vader, tóch een
nieuwe poging tot schilderen (duur drie
jaar), wederom het beroep van wijnhandelaar en tenslotte financiële onafhankelijkheid. In 1942 zette hij zich (bij wijze
van hobby nu) pas goed aan het werk en
vond sindsdien — eerst heel langzaam —
waardering.
Zijn fraaie schilderij met de oude man,
dat al een aantal jaren behoort tot het
bezit van het Stedelijk Museum, heeft r-tot 11 januari — gezelschap gekregen
van ruim 200 tekeningen en gouaches.
De kinderlijke blijheid, de vertederende
verwondering, de speelsheid en de fantasie, die uit deze werken naar ons toekomen, hebben de expositie van Jean Dubuffet in het Amsterdamse museum voor
mij tot een belevenis gemaakt.
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--- Het is verheugend dat, nu (als boven gemeld) de hoofdstedelijke Cobra's
tijde lijk naar Amersfoort zijn verhuisd er
(even lang) in Amsterdam een expositie
wordt gehouden van Asger loin — befaamd Deens Cobra-lid r waarvan naar
mijn smaak in ons land nog veel te sporadisch werk wordt getoond.

Rotterdam In Rotterdam is de verzameling Hulton te zien. Dat betekent:
veel kli nkende namen als Monet, Degas,
Cézanne, maar ook De Staël, Giacometti,
Ben Nicholson en Mark Tobey. Dat
houdt in: vaak prachtig werk van schilders als Picasso, Leger, Rouault, Chagall
en Matisse, maar ook van beeldhouwers
als Arp, Henri Moore, Marini en Paolozzi.
Het Londense echtpaar Hulton is na de
tweede wereldoorlog begonnen met het
aanleggen van deze collectie, die nu gerekend mag worden tot de meest vooraanstaande particuliere verzamelingen in Engeland. Belangrijk is ook de groep van
ca. vijftig werken van Paul Klee, waaraan Prof. Dr. Max Huggler van de Paul
Klee-Stiftung in Be rn een beschouwing
wijdt in de catalogus. De Klee's dateren
uit de periode 1905-1938 en demonstreren
duidelijk de trefzekere smaak van Sir
Edward en Lady Hulton. Tot 18 januari
te zien.
Utrecht — Ter gelegenheid van het
150-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap is er een omvangrijke expositie georganiseerd, die in het Amsterdamse Tropenmuseum van start ging en
nu tot 1 februari te zien is in het Centraal
Museum te Utrecht. Daarna gaan de 377
kunst- en gebruiksvoorwerpen nog naar
het Rijksmuseum Twenthe te Enschede.
De wereld van de Bijbel lijkt me één
van die onafwendbare exposities, die nu
eenmaal georganiseerd „behóren" te worden ter gelegenheid van iets, maar het
leuke van deze tentoonstelling vind ik
toch, dat men niet zo maar 1, 2, 3 de

meest voor de hand liggende oplossing
heeft gekozen. U zult er nl. tevergeefs
zoeken naar opeenvolgende drukken van
de Bijbel uit 1700, 1725, 1750 enz. Wel
kunt u er spelenderwijs in aanraking komen met de gewoonten, gebruiken en
levensomstandigheden van de mensen en
de bevolkingsgroepen die in de Bijbel
worden beschreven. Er worden in Utrecht
veel gebruiksvoorwerpen getoond, van
putflesjes uit de Midden-Bronstijd tot
Romeinse sleutels, van glazen vazen tot
terracotta olielampjes. Makettes en foto's
completeren het beeld. De catalogus is
instructief en bevat veel illustraties.
Paul Mertz
Verder koos ik nog:
Amsterdam — Rijksmuseum: Bijbelse
inspiratie (tekeningen van Rembrandt en
Lucas van Leyden) tot 7 februari;
Durer en zijn tijd (tekeningen uit het
Prentenkabinet te Berlijn — nog maar
vluchtig bekeken, maar warm aanbevolen) tot en met 7 februari.
Arnhem --- Gemeentemuseum: Vijf Gelderse fotografen (tot 11 februari) ;
De best verzorgde 50 boeken van 1963
(tot 14 januari) .
Brunssum De Galerij (Lindeplein 9) :
Pieter Defesche (tot 8 januari) .
Eindhoven ,--- Stedelijk Van Abbe museum: Wereldtentoonstelling van de fotografie (tot 11 januari) .
's-Gravenhage — Gemeentemuseum:
Keramiek van Etie van Rees (tot 11 januari, zeer bijzonder);
Pottenbakkers in Nederland (tot 7 februari) ;
World Press Foto '64 (tot 1 februari) .
Groningen r Groninger Museum: Le
Corbusier (tot 18 januari) .
Haarlem — Frans Halsmuseum, Prentenkabinet: Kerstexpositie „Vita Jesu"
(tot 1 februari) .

Boekbespreking
THEOLOGIE
SCHELKLE, Karl Hermann, Meditaties
over de Brief aan de Romeinen, vert. J.
Krol. Brand, Hilversum/Antwerpen,
1964, 273 pp., f 8,90, F. 145.
Het werkje wil de reeks voortreffelijke
meditatieboeken van R. Gutzwiller (Meditaties over Mattheus, over Lukas, over
Johannes, De Gelijkenissen van Onze
Heer) voortzetten. De onderneming leek
wel een uitdaging: hoe nl. voor het gelovige volk als onderwerp van meditatie
een brief voorhouden die theologisch zo
rijk is, en tegelijk in zijn doctrinele complexiteit zo moeilijk om op genuanceerde
wijze te verklaren. Alleen een groot exegeet als S. mocht het wagen om deze
boodschap onverminderd, hoewel ongecompliceerd, voor biddende mensen voor
te houden. Het boekje doet zich eerder
voor als een religieuze commentaar dan
als een echte overweging, en zijn inspiratie is eerder schriftuurlijk-theologisch
dan uitgesproken ascetisch. J. M. Tison
JOURNET, Charles, Le message revélé
(Textes et Etudes theologiques). — Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 200 pp.,
ing. F. 150.
In de reeks van theologische teksten en
studies komt dit werkje tot zijn recht als
een verzameling van artikelen over traditie en dogma-ontwikkeling. Een schematische inhoudsopgave sluit elk hoofdstuk af, terwijl aanvullende nota's en
excerpten uit andere auteurs over hetzelfde onderwerp de bewijsvoering
kracht bijzetten. Om schr. te begrijpen in
een leer, die overigens klassiek en traditioneel is, moet men zich inwerken in een
terminologie, die soms artificieel of spitsvondig aandoet. Toch loont het de
moeite wegens het verhelderend inzicht
F. Bossuyt
op actuele problemen.
BARS, H., Introduction a la foi (Collection Beauchesne, 1) . r Beauchesne, Paris, 1963, 200 pp., ing. NF. 9.
Schr., die reeds vroeger een studie over
het geloof publiceerde, wil ons hier 'binnenleiden' in het geloof, d.w.z. wil ons
gevoelig maken voor het nooit-aflatende
dynamisme dat het christelijk geloof kenmerkt, zowel als daad als (in de geloofsbelijdenis vervatte) inhoud. De daad van
het geloven
vrije menselijke beslissing

door Gods genade gedragen de inhoud van dat geloven — Gods openbaring die zich eerst in Christus concentreert om vervolgens in de Kerk voort te
ieven .-- worden om de beurt in drie
hoofdstukken uiteengezet, onder de vorm
van handig gecomponeerde gesprekken
tussen vijf personages die in hun replieken geregeld komen tot voortreffelijke
samenvattingen van de door hen besproken kwesties. Een zekere theologische
vertrouwdheid wordt wel van de lezer
verwacht. Om reden van zijn rijke inhoud
zouden we dit boekje graag in handen
zien ook van leken, en speciaal van gespreksgroepen die de vele geloofsaspecten ervan verder kunnen uitdiepen, en,
waar het nodig is, eigen stelling nemen.
C. Traets
BOUILLARD, H., Logique de la foi
(Theologie, 60). Aubier, Paris, 1964,
200 pp.
De lezer vindt hier een aantal artikelen
gegroepeerd die elders reeds door de
schrijver werden gepubliceerd, en die, ondanks hun uiteenlopende titels, toch één
inspiratie gemeen hebben, de verhouding
nl. tussen menselijk denken en geloven.
Na enige studies over de apologetica en
over de christelijke vrijheid, maakt de
lezer kennis, steeds volgens een eigen
problematiek, met het denken en geloven
bij S. Kierkegaard, K. Barth, R. Bultmann, G. Marcel en M. Blondel. De naam
van de schrijver, die op het ogenblik de
beste Franse Barthkenner is en eveneens
een merkwaardige studie over Maurice
Blondel publiceerde, betekent een waarborg.
C. Traets
DUNAS, Nic., Connaissance de la foi
(Cogitatio Fidei, 8) . Ed. du Cerf,
Paris, 1963, 228 pp., NF. 12.
In dit nogal technische werk over het
geloof moeten drie delen onderscheiden
worden: de eerste vier hoofdstukken ontleden op een hoofdzakelijk fenomenologische en speculatieve wijze de geloofsact;
een vijfde hoofdstuk wil aan de hand van
korte inleidingen en bibliografische gegevens inleiden op de studie van verscheidene aspecten in het geloofsleven
(o.m. geloof en bekering; geloofsgroei;
geloof en sacramenten; geloof en hedendaagse wereld) ; een zesde en laatste uitvoerig hoofdstuk wil de lezer wegwijs
maken in de speculatieve en historische

404

BOEKBESPREKING

studie van het geloofsprobleem, aan de
hand niet enkel van bibliografische notities (die, zoals in het vorige hoofdstuk,
op enige Franse vertalingen na, uitsluitend uit het Franse taalgebied stammen),
maar tevens van een voorstelling van de
problematiek en van de verschillende
theologische oplossingen in dit verband.
Hierdoor beschikt de lezer over een waardevolle oriëntatie in zijn studie over het
geloofsmysterie, zoals dit neerligt in de
Schrift en uitgewerkt werd door het kerkelijk leergezag, de patristiek, de scholastiek met vooral de H. Thomas, en eindelijk door Pascal, Newman en Kierkegaard.
C. Traets
GODSDIENST

I

RAHNER, Karl, Grenzen van de Kerk.
.-- Drukkerij M.S.C., Tilburg, 1964, 36
pp.
Dit pleidooi 'tegen clericale triomfalisten
en laïcale defaitisten' is helaas (nog?)
niet in de handel. De drukkerij heeft het
zijn vrienden aangeboden bij de vernieuwing. Het boekje is magnifiek uitgegeven. De drukkerij zou m.i. het publiek een
grote dienst bewijzen, wanneer ze deze
voordracht, reeds verschenen in 'Wort
und Wahrheit', breder toegankelijk maakte. Rahner neemt er immers stelling tegen
extremisme aan weerskanten: moeizaam
menselijk zoeken en met vallen en opstaan
voortgaan is ook de weg van het kerkelijk ambt. Er zullen dus een aantal
problemen moeten zijn, waarop de Kerk
van nu geen pasklaar antwoord heeft en
ook niet hebben kan. Iets anders is, dat
we in vele kwesties reeds een richting
kunnen aanwijzen, waarin de gedachten
G. Adriaansen
gaan.
METZ, J. B., Armoede van geest, vertaald door Hans Wagemans. — Paul
Brand, Hilversum/Antwerpen, 1964, 56
PP.
Tegenover de zelfgenoegzaamheid van de
mens stelt S. de ontlediging van Gods
Zoon in de menswording. Zo bezien betekent mens-worden arm worden, niets
hebben, waarop men ten opzichte van
God kan pochen, geen andere steun hebben, geen andere macht en beveiliging
dan de inzet en de overgave van het
eigen hart. Deze armoede is geen willekeurige deugd maar een noodzakelijk bestanddeel van elke ware christelijke le-

venshouding. Deze armoede van geest
openbaart zich in vele vormen: de armoede van het kleine leven, de armoede
van de armoedigheid, de armoede van de
onaantastbare uniekheid en grootheid, de
armoede van de eindigheid en van die
van de dood. Aan de nederlandse vertaling van het werkje werden twee meditaties toegevoegd: over de armoede van
de menselijke vrijheid en de armoede van
het priesterleven in deze tijd. 'Aanbidding
is de hoogste wezensvoltrekking van de
mens, zijn meest omvattende representatie en verwerkelijking. Alles prijsgevend,
ook zijn armoede, wordt hij rijk en groot.'
Op p. 8 ontgaat mij de betekenis van
twee zinnen: 1. de mens is iemand 'die
als het ware zelf nog beslist, als wat hij
existeert'. 2. De vrijheid 'beaamt en aanvaardt, dat ze zich dus inner lijk eigen
maakt, als wat wij ongevraagd ontworpen zijn.'
P. Grootens
DANKELMAN C.SS.R., J. L. F., De
Christen nu, levensvisie van de katholiek
in deze tijd, II, Het menselijk timbre. —
J. J. Romen 6 Zonen, Roermond/Maaseik, 1964, 435 pp., f 19,50.
Met dit tweedelig werk beoogt de auteur
een kleine summa van het godsdienstig
leven voor de katholiek van deze tijd beschikbaar te stellen. Hij plaatst het wezenlijke van het christelijk leven in de
persoonlijke ontmoeting van de levende
God in een wederkerige liefde. In het
eerste deel, dat meer leerstellig was, toonde hij aan, hoe God ons in Christus naderbij is gekomen. Daarop moet vanzelf
het antwoord zijn van de gelovige lezer,
dat hij de Heer graag in zijn leven wil
opnemen. In het tweede deel behandelt
de S. meer de daadwerkelijke ontmoeting
van God en de mens. Als de mens oprecht buiten zichzelf wil treden, zal hij
een natuurlijke groei naar een „bekering"
in zich ondervinden. De verwezenlijking
van de bekering tot de ontmoeting met
God is een diep mysterie van Gods verlossende liefde. Deze ontmoeting voltrekt
zich in Christus en dus in de Kerk.
Christus is in zijn Kerk werkzaam door
de sacramenten die het heil in ons voltrekken. De inkeer in God veroorzaakt
vanzelf een uitkeer als Christus-drager in
de wereld mee, vooral door de beoefening van zijn grootste gebod: de liefde.
Doordat de S. zich de moderne literatuur
van de theologie en van de verschillende
aspecten van het menselijk leven zich
eigen heeft gemaakt, is hij erin geslaagd,
de oude leer voor de mensen van onze
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tijd weer geheel ontvankelijk te maken.
Mij trof b.v. bijzonder zijn uiteenzettingen over de eenzaamheid zonder God en
de rijkdommen van de gemeenschap met
God, en die over de sacramenten, inzonderheid over de Eucharistie. De S. is zijn
kritiek op bepaalde tijdgebonden verschijnselen van de Kerk voorzichtig en
in nieuwklinkende voorstellingen evenwichtig. Toch onderging ik het hinderlijk
gevoel, dat de S. te gewild modern heeft
willen zijn. Dit openbaart zich doordat
hij het verleden voortdurend in het zwart
tekent tegen de nieuwere denkbeelden en
opvattingen en in zijn woordkeuze en
gekozen voorbereidende arbeid beslist niet
ouderwets wil lijken. Er heerst ook een
zekere onevenwichtigheid in het werk,
naar gelang de voorstudies die de auteur
voor zijn werk maakte. Lezers, die een
ernstig boek aandurven, zullen opnieuw
de prille bewondering ervaren voor het
mysterie van Gods liefde, die ons in
Christus zo na is gekomen. Voortreffelijke illustraties maken bepaalde uitspraken van de auteur zeer beeldrijk.
P. Grootens
BAUMANN, Richard, Aux portes de Vatican, II. Réflexions d'un Luthérien; vert.
G. Daubié (Coll. Concordances) . —
Mame, Paris, 1964, 272 pp., NF. 12.
In dit boek verhaalt ons een luthers theoloog de geschiedenis van zijn jarenlange
ontmoeting met het Vaticaan. Sinds 1942
heeft R. Baumann in het Nieuwe Testament de zending van het primaatschap
van Petrus ontdekt. Het publiek belijden
van deze overtuiging kostte hem heel wat
moeilijkheden in de protestantse wereld.
Het relaas van de talrijke reizen die hem
de laatste jaren naar Rome voerden, en
van de vele gesprekken die hij er meemaakte, is getekend door deze diep religieuze bekommernis van iemand die te
Rome een antwoord zoekt op de vraag
van zovele gescheiden broeders: zijn
wij werkelijk buiten de Kerk, wij die toch
R. De Haes
gedoopt zijn in Christus?
BORGERT C.ss.R., Dr. H. Fr. Th., De
Kerk en haar mogelijkheden, Een bezinning en een uitnodiging. — Nelissen, Bilthoven, 1964, 4e druk, 432 pp., f 9,75.
Dit boek, dat vanuit een pastorele bezorgdheid is geschreven, blijkt nogal gebruikt te worden als gezinslezing en
daarom zal deze goedkopere uitgave,
waarbij in de tekst geen enkele wijziging
is aangebracht, welkom zijn.
R. S.
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PETER, D. M. de, o.p., Begrip en
Werkelijkheid; Aan de overzijde van het
conceptualisme.. Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1964, 252 pp., f 12,90,
F. 200.
Als een redactieleider het allerbeste van
zijn inspiratie aan een constant hooggehouden Tijdschrift voor filosofie heeft
geschonken, vond hij allicht de tijd niet
om zelf lijvige boeken te publiceren.
Daarom waarderen wij ten zeerste de
zorg, waarmee deze elf artikelen en lezingen werden samengebracht. Zij getuigen van de klare wijsgerige overtuiging, de eenheid van visie, de traditionele openheid en de levendige zin voor
vernieuwing die aan de geest van hun
auteur eigen zijn. Misschien zegt de titel
waaronder de opstellen werden samengebracht, nog wat te weinig. Dank zij
haar impliciete zijnsintuïtie en haar zin
voor dialoog was De Petter's gedachte
steeds even ver verwijderd van de conceptualistische verstarring als van een
heilloze antibegrippelijkheid. A. Poncelet
METZ,

J. B., Christelijke Mensbetrokkenheid (Christliche Anthropozentrik,

vert. Drs. A. F. Wyers) . Brand, Hilversum/Antwerpen, 1964, 165 pp., f 7,90,
F.130.
Onder deze alleszins paradoxale titel
verschijnt een zeer opmerkelijke studie
over de denkvorm van Thomas van
Aquino. Het gaat om de denkvorm zelf,
de horizon, de geesteshouding en het
perspectief van waaruit Thomas zijn geniale denkarbeid heeft verricht. Dan
blijkt uit de thesis dat de grootste denker
van de middeleeuwen de bemiddelaar is
geweest, de initiator van het moderne
denken in zover dit niet meer, zoals het
Griekse, kosmocentrisch maar resoluut
antropocentrisch gericht is. Als de
hedendaagse wijsbegeerte niet meer van
uit de wereld maar primair van uit de
mens denkt, dan ligt de aanvang van
deze copernicaanse revolutie bij Thomas
van Aquine. Zijn mentaliteit moeten wij
nu categoriaal verder uitbouwen, en van
hier uit de Waarheid tegemoet treden.
Wij vrezen wel dat niet iedereen de
juiste, diepe, maar ietwat wanordelijke
visie van dit vernieuwend boek in detail
zal kunnen volgen. Aan de bevoegden
zal het nog veel vragen stellen, o.a.
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nopens de verhouding tussen antropocentrisme en theocentrisme. Maar men
vindt er een uitstekende verantwoording
van het progressief, open dialogerend
christendom, dat thans opnieuw in zijn
grandioos verleden de weg naar de toeA. Poncelet
komst heeft leren zien.
GUSDORF, G., Mythe en metafysica,
Een inleiding tot de wijsbegeerte. Met
een voorwoord van prof. dr. C. A. van
Peursen, vert. door S. Schilstra en drs.
J. A. Duyntjer. Erven J. Bijleveld,
Utrecht 1963, 240 pp., f 12,90.
De oorspronkelijke editie van dit uiterst
waardevolle werk verscheen in 1953 en
werd in Nederland veel te weinig bekend
onder filosofen, psychologen, historici,
theologen, die hiermee bijzonder gebaat
zouden zijn. Gusdorf breekt met Comtes
drie stadia: theologie, metafysiek, positivisme, omdat hij de mythe als een wezenlijk aspect van het menselijk bestaan beschouwt. Daarom deelt hij zijn boek in
op deze wijze: Het mythisch bewustzijn,
Het verstandelijk bewustzijn, Het existentiële bewustzijn. Een enkele maal vergist S. zich bij het weergeven van de
verhouding tussen geloof en rede in het
katholicisme, maar voor de rest zegt men
van harte „ja" op de rijke inhoud en is
men uiterst dankbaar aan de vertalers
voor het verblijdende resultaat van hun
J. H. Nota
moeilijke werk.
RADECKI, Sigismund von, Gesichtspunkte. Jakob Hegner, Köln und 01ten, 1964, 283 pp., D.M. 16.80.
De essays van deze bundel vallen uiteen
in drie typen, die overigens door elkaar
heen staan: kunstkritiek, godsdienst en
wereldbeschouwing, luchtige mijmering.
Von Radecki is als Duitser in Riga opgegroeid. Zijn literaire en andere artistieke contacten met Rusland blijken in de
eerste afdeling telkens. De filosofische,
theologische en exegetische uitstapjes lijken het minst geslaagde onderdeel van
dit boek. Doorgaans verdedigt hij aanvaardbare opvattingen, maar de argumentatie is zeer vaak zwak (bijv. tegen
Kant, tegen het atheïsme), Het best is de
schrijver op dreef, wanneer hij speels
humoristisch over van alles en nog wat
hardop denkt: spoorboekjes, dolfijnen, opschepperij, uitvluchten, glimlachen, merels etc. Deze fijn gestileerde humor en
de inside-information uit de kunstenaarswereld vormen een waardevol boek.
P. den Ottolander

Herdenking van het vijfentwintigjarig bestaan van het Tijdschrift voor Filosofie,
19391963, — De Redactie, Leuven,
1964, 94 pp.
Wie de toekomst van de Nederlandse
cultuur ter harte gaat zal met grote belangstelling de toespraken lezen die door
de Feestredenaren De Petter, De Raeymaeker, Buytendijk, Kwant en De Brie
op even veelzijdige als leerrijke wijze
aan het vijfentwintigjarig filosofisch pionierswerk gewijd werden. Men vindt er
niet enkel gelegenheid tot bewondering
en felicitatie, maar evenzeer een realistische uitnodiging tot een nog grotere
wedergeboorte van de wijsbegeerte in
ons land.
A. P.
SNOECK, André, Confession et psychanalyse, vert. Roger Tandonnet (Bibl,
d'Etudes Psycho-religieuses dirigée par
R. Hostie). Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 128 pp., ing. F. 75.
Dat vijf jaar na de verschijning van dit
boek in het Nederlands, een Franse vertaling verschijnt, bewijst dat dit werk
ook buiten ons taalgebied is opgemerkt.
Het boek presenteert goed en werd vlot
vertaald. Voor de inhoud verwijzen we
naar Streven XI (1958) p. 501502.
L. Benma

SOCIOLOGIE
WINTERMANS, Drs. G. A. M., Gezin
en Maatschappij, Reeks Mens en Medemens, Aspecten der sociale werkelijkheid.
— Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
196 pp., f 5,25.
Voor leken biedt dit werk een zeer bruikbare inleiding in de gezins-sociologie.
Wat de sociale wetenschap over het gezin te leren heeft, wordt hier in prettig
leesbare vorm gevulgariseerd. Bovendien
kan de lezer hier een wegwijzer vinden
voor de organisaties en instituten die het
gezin bij de vervulling van zijn taak
trachten bij te staan. Ofschoon in het algemeen datgene wat de schrijfster naar
voren brengt sociologisch verantwoord
is, moet de opmerking gemaakt worden,
dat zij te zeer door het in Nederland zo
populaire `personalistische' denken beïnvloed is en mede daardoor te weinig
gevoel heeft voor de spontane sociale
krachten die bij de in-stand-houding en
de ontwikkeling van een gezond gezinsleven een zeer grote rol spelen.
H. Hoefnagels
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BREMER, Drs. B., e.a., De zorg voor de
kleuter. Voordrachten over psychisch hygiënische, sociaal hygiënische en pastorale kleuterzorg. (Serie Geestelijke
Volksgezondheid No. 26) . r Uitg. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1964, 69 pp.,
f 2,25.
Deze brochure bevat inleidingen van Drs.
B. Bremer, B. Hengeveld en Dr. A. Meyknecht, welke vooral handelen over de
zorg van het M.O.B. voor de kleuter en
de relatie tussen M.O.B. en kleuterbureau.
Het laatste hoofdstuk is een uiteenzetting
van Drs. J. Huijts over 'Geloof en ongeloof bij de kleuter'. De vele vragen die in
dit boekje worden opgeworpen, doen duidelijk blijken hoezeer de bezinning op de
zorg voor de kleuter als urgent wordt erJ. Kijm
varen.
LEDERER, J., Problèmes sociaux de
l'alimentation, r Nauwelaerts, Leuven,
1964, 150 pp., ing. F. 150.
Na een korte schets over de manier
waarop de mens in de loop van de geschiedenis er toe gekomen is zich steeds
op meer menselijke en verantwoorde
wijze te voeden, wijdt de auteur o.a. enkele hoofdstukken aan de eisen van een
gezonde voeding, de invloed van het inkomen op de voeding, de sociale gevolgen van de ondervoeding, het voedselprobleem in de ontwikkelingslanden enz.
Dit werk laat ons het probleem zien in
al zijn aspecten en illustreert de stelling
van de schrijver, dat om een waarachtige
maatschappelijke orde op te bouwen, in
eerste instantie de honger en de onwetendheid bij de massa moeten worden
M. van Gijsegem
weggenomen.
GESCHIEDENIS
BEEKELAAR, G. A. M., Rond Grondwetsherziening en Herstel der Hiërarchie.
De Hollandse Katholieke Jongeren 18471852, Nijmeegse dissertatie. — Uitgeverij
Paul Brand, Hilversum—Antwerpen; 291
pp., f 12,90.
Zich baserend op een grote hoeveelheid,
reeds goeddeels bewerkt bronnenmateriaal en een voor de binnenlandse verhoudingen breed opgezette literatuurlijst
heeft Dr. Beekelaar met zijn proefschrift
een reeks aanvullingen en correcties gegeven op de bestaande, vrije uitvoerige
literatuur over de door hem behandelde
onderwerpen. Hij deed dit op een prettige, bescheiden wijze, zonder school-
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meesterachtige betweterij of zucht naar
iets wetenschappelijk geruchtmakends. Zo
ontstond een goed leesbaar verhaal, dat
ook voor de niet-kenners van deze tijd
een begrijpelijk overzicht geeft van de
faits et gestes van de katholieke jongeren rond 1850 en van de problemen
waarmee zij worstelden. De compositie
van het belangwekkende boek laat in zoverre te wensen over, dat de lezer te
vaak verwezen wordt naar wat reeds is
behandeld of nog gaat komen, en dat
ongemerkt dan weer de hoofd-, dan weer
de ondertitel wordt uitgewerkt. Overigens heeft de auteur het zich door zijn
toe-te-juichen behoefte aan achtergrondschildering niet gemakkelijk gemaakt.
Beekelaar behoort kennelijk tot die historici, voor wie het verleden boeiend is
door zijn actualiteit. Men proeft het in
termen als `doorbraakpolitiek' en `roomsrode coalitie', in harde opmerkingen over
de Curie en de internuntii, in zijn wrevel
over het behartigen van zuiver katho
lieke belangen, maar ook in zijn soms
kostelijke persoonsbeschrijvingen, die ons
met mensen van vlees en bloed confronteren. Bij alle voordelen die dit engagement met zich meebrengt, voegen zich in
het onderhavige geval toch ook de dubia
omtrent een juiste beoordeling. Soms is
de auteur meer één der idealistische katholieke jongeren van 1964 dan de wetenschapsbeoefenaar, die nog altijd 'liebevoll' moet kunnen `hinneigen'. Naar mijn
gevoelen plakt Beekelaar iets te vlug de
etiketten, die vervolgens niet meer los te
weken blijken. Men kan zich afvragen of
een aanvullende detailstudie als deze althans in haar bronnengebruik niet uitputtend dient te zijn. De schrijver, die
deze vraag blijkens zijn inleiding negatief
zal beantwoorden, deelt ons helaas niet
mee, waarom hij zich tot de binnenlandse
archieven heeft beperkt, terwijl toch een
succesvol beroep op b.v. Romeinse instellingen niet alleen zijn gegevens zou
hebben verrijkt, maar waarschijnlijk ook
zijn oordelen zou hebben gemitigeerd.
Met deze opmerking komen we echter op
het terrein van de vakkritiek, waarvoor
het hier niet de plaats is, maar die de
schrijver, gezien het afgelegde getuigenis
van zijn vakmanschap, niet behoeft te
vrezen.
J. A. Bornewasser
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, Deel XVIII, 1963-1964, 354
pp. Nijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel,
Antwerpen, per jaarg. f 19,—, 300 F.
De laatste jaargang van dit uitgespro-
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ken Lagelands georiënteerd driemaandelijks historisch tijdschrift publiceert enkele oorspronkelijke studiën die vaak het
vertrouwde beeld van een historische gebeurtenis merkelijk wijzigen. R. de
Schrijver schreef over de eerste barrière
in de Zuidelijke Nederlanden (1697,—
1701) , L. van Buyten over de grondwaarde en het grondbezit in Brabant en
Mechelen in de 18e eeuw, en L. Heidendal over de houding van de regering
der Nederlanden ten overstaan van de
Griekse vrijheidsoorlog (1821,-1830);
H. A. van Foreest toont aan dat voor
Albrecht van Beieren, graaf van Holland-Zeeland-Henegouwen (1358,-1404)
het traditionele beeld en de werkelijkheid niet overeenstemmen, terwijl M.
Dierickx uiteenzet hoe talrijke studiën
sinds de laatste oorlog de hertog van
Alva als een meer humane hertog, een
knappere gouverneur en een min wrede
generaal voorstellen; J. G. Stork-Penning wijdt uitvoerig uit over het gedrag
der Staten in 1711, terwijl J. J. Brugmans
1813 met 1963 vergelijkt voor de geschiedenis van Nederland. Verder vermelden we nog verscheidene geleerde
Aantekeningen, een kleine twintig besprekingen van wetenschappelijke historische werkers, en vooral de lange
Kroniek (pp. 253-354) die een nagenoeg volledig beoordelend overzicht
geeft van de voor de Nederlanden historische boeken en artikels van waarde
in het afgelopen jaar. Hieruit blijkt dat
dit tijdschrift voor elke historicus onM. Dierickx
misbaar is.
CAENEGEM, R. C. van, De plaats van
de middeleeuwen in de universele geschiedenis (Rijksuniv. te Gent. Werken
uitpeg. door de fac. lett. en wijsb. Inaugurale Redes, I). ,— „De Tempel",
Brugge, 1964, 24 pp.
Prof. van Caenegem hield deze inaugurale rede naar aanleiding van de aany ang van zijn co ll eges over maatschappij
en instellingen van de middeleeuwen, een
cursus vroeger gegeven door de grote
mediëvist, professor emeritus F. L. Ganshof. Na een inleiding over het belang
van het historisch onderzoek in het algemeen en van de studie der middeleeuwen
in het bijzonder, behandelt de auteur
meer uitvoerig de bijdrage van de middeleeuwen, de late middeleeuwen dan, tot
de moderne wetenschap en tot de constitutionele, parlementaire staatsvorm, die
ons op onze dagen de vooruitgang en de
vrijheid hebben gebracht.
M. Dierickx

ISACKER, K. van, De internationale te
Antwerpen, 1867-1877, De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1964,
145 pp., ing. F. 90.
De jezuiet Karel van Isacker is goed op
weg om dé historiograaf van het socialisme in België en vooral te Antwerpen
te worden. Opvallend was dat zijn De
Antwerpse dokwerker 1830-1940 onlangs bekroond werd met de driejaarlijkse
prijs „Stichting Camille Huysmans". Dit
boek geeft eigenlijk veel meer dan de
titel laat vermoeden. Het is de geschiedenis geworden van de eerste werkliedengroepering en en weerstandsmaatschappijen van arbeiders te Antwerpen.
Het Volksverbond, dat verscheidene
groeperingen verenigde, ontstond in 1867,
kende een hoogtepunt in 1868 met de aansluiting van de schrijnwerkers en de
sigarenmakers, verviel dan, bloeide weer
op in 1871, maar ging dan weer te loor.
Begin 1868 sloot het Volksverbond bij
de Inte rn ationale aan. De Eerste Internationale telde gedurende haar tienjarig
bestaan (1867-1877) nooit meer dan
50 à 60.000 aangeslotenen, maar oefende
niettemin een grote invloed op miljoenen
arbeiders uit. Evenzo heeft het Volksverbond nooit meer dan een duizendtal
leden gekend, maar het heeft de leiders
helpen vormen die weldra de Belgische
Arbeiderspartij naar triomfen zouden
leiden. Gezien de zeldzaam bewaarde archiefstukken, heeft de auteur zich aan

een moeizaam samengaren van gegevens
uit tal van kranten, artikels en boeken
moeten zetten, zoals de zestien bladzijden noten en bibliografie aantonen.
Dit boek is een kostbare bijdrage geworden tot een ruimere geschiedenis van de
Eerste Internationale.
M. Dierickx

LITERATU[tR
HOLLAND SMITH, J., De dood van de
aartsbisschop. ,— De Fontein, Utrecht
z.j. (1964) , 239 pp., f 5,50.
Het verhaal draait om twee polen: een
aartsbisschop en een rebellenleider. De
aartsbisschop, gevangen genomen door
de communistische dictator, zit in zijn cel
de laatste negen dagen uit voor zijn berechting, bij voorbaat zijn doodvonnis;
het verzet van de vroegere bendeleider
groeit tot een guerilla tegen het regime
en loopt uit op de bevrijding van de
aa rt sbisschop. Beide polen, voordien veel-
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al in afzonderlijke hoofdstukken aan de
orde, raken elkaar definitief tijdens het
schijnproces: de aartsbisschop wordt bevrijd, de dictator gedood en de rebellenleider trekt zich weer terug in de bergen.
De dood van de aartsbisschop, uitgeput
tijdens zijn gevangenschap, is voor het
volk het begin van de onsterfelijke legende (vgl. de oorspronkelijke titel: Nine
days to eternity). De voortgang van het
drama, dat zich binnen negen dagen voltrekt, komt beter tot zijn recht dan de
dramatis personae: een handig gecomponeerde avonturenroman die peilt naar
meer diepgang dan het loutere avontuur.
F. van Tartwijk
HEURN, Anton en Elly van, ... En de
maan werd als bloed, Pax, 's-Gravenhage, z.j., 398 pp., f 12,90.
Dit boek van het echtpaar Van Heurn
kan men aanduiden als een psychologische, historische bijbelse roman. Dat is
niet weinig, in dit geval is het zelfs iets
te veel. Men moet bewondering hebben
voor de grondige documentatie die de
schrijvers zich getroosten ter schildering
van de brede taferelen, die in hun boek
de historische achtergrond vormen waartegen het leven van de hoofdpersoon, de
apostel Judas, geplaatst wordt; men moet
nog meer bewondering hebben voor hun
indringende en genuanceerde tekening
van de mens die Judas was; men moet
echter vooral ook veel geduld hebben:
de degelijkheid van voorbereiding en uitwerking staat een vlotte leesbaarheid in
F. van Tartwijk
de weg.
OOMS-VINCKERS, C. J., Het huis met
de twee lampen. — La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1964, 218 pp., f 8,90.
Twee negerkinderen uit één familieclan
zoeken hun weg in de nieuwe wereld van
West-Afrika, waar vrijwel tevergeefs getracht wordt de negers tot eens menswaardiger bestaan te brengen. Angst, bijgeloof, vooroordeel en vooral een volkomen andere waardering van menselijke
activiteit doen de Afrikaan met argwaan
staan tegenover de Westerling en maken
hem als werkkracht onbetrouwbaar. Materiële hulp kan in deze situatie slechts
baten, aldus de strekking van het boek,
indien in de geestelijke ontreddering hulp
geboden wordt en daar juist ligt een
grote taak voor missie en zending. Het
is de verdienste van de schrijfster deze
inzichten te hebben vertaald in de directe
aansprekelijkheid van haar verhaal.
E. van Tartwijk-Smals
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HOLTHUSEN, Hans Egon, Avantgardismus und die Zukunft der modernen
Kunst. ,-- Piper Verlag, Munchen, 1964,
60 pp., DM. 3.
S.'s allures als essayist en cultuurcriticus
worden momenteel niet betwist, maar precies daarom mochten we over dit probleem ernstiger woorden verwachten dan
hij hier geeft. Vanzelfsprekend heeft het
verschijnsel 'avant-garde' recht op een
sceptisch onderzoek, maar S. dringt niet
door in het sociologische zowel als artistieke aspect en ruilt al te graag het oppervlakkige pop-art-effect voor de essenties omdat de spot langs die zijde nu eenmaal makkelijker voor de hand ligt. Zo
lijkt S.'s verweer zelf een achterhoedegevecht waarin schermen met het begrip
'Freiheit' zich zowel voor als tegen hem
keert, vooral omdat hij te weinig inziet
dat het (terecht) ophemelen van wat enkele generaties terug toch ook tot de
avant-garde behoorde, niet in verhouding
staat met het bijna principiële weigeren
van wat daar nu allemaal (terecht en
een boel inderdaad ook niet) voor gehouden wordt. Dit perspectief ontbreekt
en S. bekent daardoor dat hij meer polemiek dan analyse heeft geleverd. Tenzij
alles begonnen was om de uitdaging ...
C. Tindemans
TONEEL
POPPE, A., Tweede deur rechts, — Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 58 pp.,
48 F.
Dit hoorspel van een al vaak bekroonde
Vlaming is in zoverre voor ons taalgebied nieuw en baanbrekend dat het principieel breekt met de brave verhaaltjes,
die al of niet sterk gedialogeerd de luisteraar trachten te boeien. Dit spel van
de eenzaamheid (drie stemmen als gesplitste zelfstandigheid) vraagt blijvende
aandacht en radiofonisch begrip voor het
mengelen van bewustzijnsfasen en geluidsvlakken. Nog iets te opzettelijk, maar
al stukken degelijker dan de doordeweekse montages.
C. Tindemans
KERR, Alfred, Die Welt im Drama.
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 19642,
627 pp., DM. 24.80.
Naast 0. Brahm en P. Schlenther is Kerr
(1867-1948) de Berlijnse theatercriticus
geweest die de revolutionaire betekenis
van het naturalisme heeft begrepen en

410

BOEKBESPREKING

van de basis af én theater én toneelliteratuur én kritiek heeft georiënteerd, gefundeerd en een functie gegeven. Deze
bundel (de eerste uitgave van 1954 wordt
hier aangevuld met pas nu vrijgekomen
archiefstukken) vat S. in zijn vele aspecten: als een meedogenloos analist van
stuk en speler, als een methodisch kijker
die nieuwe tendensen begrijpt en blootlegt, als een genadeloos smaakpedagoog
die de traditie afwijst en alles beoordeelt
vanuit hier en nu. Dat zijn tegelijk verdiensten en tekorten. Daarbovenuit is zijn
prestatie er tevens een van een bewust
stilist: in de theaterkritiek zag hij zijn
creatieve opdracht. Thans unaniem aanvaard als een zeer grote figuur, leren we
uit deze bundel wat visie en vermaak,
spel en ernst in de cultuur te betekenen
hebben. Zijn nuanceloze decreteermanier
kan nu niet meer geduld worden, maar
zijn beroepstakt, zijn dramatisch onderscheidingsvermogen en zijn kwaliteitscriterium zijn ook vandaag nog de voorop
te stellen eisen van elk theatercriticus.
C. Tindemans
Shakespeare in His Own Age. r Cambridge University Press, 1964, 277 pp.,
50/–.
Het jaarboek van de Shakespeare-studie
wijkt dit keer af van het trouwe schema,
waarin één bepaald thema grondig uitgediept werd, en brengt een voortreffelijke show van het leven rond de auteur.
Dat gaat van het dagelijkse beeld (hof,
Londen, provincie, zee, onderwijs, wetgeving) en filosofie (van geneeskunde tot
symboliek) tot de kunsten (van theater
tot taal). Voor tekstanalyse onmisbaar.
C. Tindemans

KOTT, Jan, Shakespeare heute. Langen-Muller Verlag, München, 1964, 301
pp., DM. 19.80.
De Poolse literairhistoricus J. Kott heeft
een Shakespeareboek geschreven dat niet
onder de druk staat van de 400e geboortedag. De bij deze gelegenheid vlijtig samengebrachte vergelijkingen tussen
toen en nu blijven bij hem afwezig omdat
de zin voor traditie wordt afgewezen,
tenzij die samenvalt met eigen ideologie.
Het resultaat is een uiterst boeiend zij
het eenzijdig geschrift, waarin schoolse
voetnootwijsheid uitgebannen blijft en de
eeuwige betekenis en expressie-inhoud
primeren. Met deze opzettelijke associatiewijsheid gaat K. zeer ver; Shakespeare
wordt hem slechts verteerbaar en dus
waardevol in het teken van onze eigen-

tijdse ervaringen met Warschau, Auschwitz en Hiroshima. Het wordt geen compact Shakespearebeeld maar een verza
meling van essays rond trefpunten die
Shakespeare en ons bezig houden: de
macht in de wereld (de koningdrama's,
maar ook Hamlet en King Lear) , de erotiek (Midsummernightsdream), de dialectiek van de wereld (vooral Coriolanus) .
De overeenkomst met Brecht en Beckett
komt op natuurlijke wijze over. Toch zit
er een dosis opzettelijkheid in zijn marxistische kijk; we krijgen de indruk dat
eerst K.'s ideologie wordt geformuleerd
en dat pas daarna Shakespeare aandachtig wordt afgespeurd naar documenteer
plaatsen. Maar ook dat gebeurt met gezag, met verrassende actualiteit, met diep
inzicht in mens en drama.
C. Tindemans
KUNST
ZAHN L., Geschichte der Kunst. — C.
Bertelsmann Verlag, Gutersloh, 607 pp.,
313 afb., geb. DM. 18.
Nog geen vijf jaar na de Weltgeschichte
der Kunst van Heinrich Lutzeler (cfr.
Streven, juli 1960, no. 998) geeft dezelfde
uitgeverij C. Bertelsmann een nieuwe wereldgeschiedenis van de kunst uit die,
minder uitvoerig en minder rijk gepresenteerd, toch dezelfde kenmerken vertoont:
één auteur bekijkt in een omvattende synthese heel het kunstpatrimonium van de
wereld, van de prehistorische grottenschildering tot de kunst van vandaag.
Het is wel een teken dat dergelijke overzichten ergens beantwoorden aan een
trend van onze tijd. Daarbij komt nog het
feit dat Leopold Zahn, een geboren Wener, geen professorentitel draagt maar
zich naam heeft verworven als publicist
en kunstcriticus, na de eerste wereldoorlog in de redactie van het kunsttijdschrift
Ararat, na de tweede wereldoorlog in de
redactie van Das Kunstwerk. Het is dan
ook niet te verwonderen dat Zahn in zijn
voorwoord verklaart en in zijn vlotte
tekst voortdurend laat blijken dat hem de
geschiedenis slechts interesseert in zover
zij een levend element is van onze actuele
geesteswereld en dat kunst begrijpen voor
hem een middel is om een inzicht te
krijgen in leven en wereld. Het vele geschiedkundige en zelfs anecdotische materiaal dat hij in zijn overzicht van de
universele kunstgeschiedenis betrekt, bekijkt en beoordeelt hij als een vertegen-
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woordiger van de hedendaagse artistieke
revolutie. Dat maakt de oorspronkelijkheid en de levendigheid van zijn boek
uit. Tekenend is bijvoorbeeld de manier
waarop hij de primitieve kunst behandelt
of de houding die hij tegenover de klassieke Griekse kunst aanneemt. Voor zijn
kunstgeschiedenis heeft Zahn ook een bijzondere methode uitgewerkt. Zij is als
het ware, zonder de overzichtelijke samenhang al te zeer te schaden, uit kleine
monografieën samengesteld. Een methode
die de auteur tot in de illustratie doortrekt. Geregeld voegt hij een paar afbeeldingen onder een titel tezamen en voorziet ze van een commentaar. G. Bekaert
JANTZEN, Hans, Die Gotik des Abendlandes. — DuMont Dokumente, Verlag
M. DuMont Schauberg, Köln, 1962, 263
pp., 91 afb., 75 tek.
Ongeveer tegelijkertijd verschenen van
Paul Frankl en Hans Jantzen, twee grootmeesters van de westerse architectuurgeschiedenis, nieuwe synthesen van hun
opvattingen over de gotiek, zodat de discussie hieromtrent over twee belangrijke
nieuwe bijdragen beschikt. Die van
Frankl verscheen postuum in The Pelican
History of Art, die van Jantzen, waar we
het hier over hebben, in de serie DuMont
Dokumente. In tegenstelling tot dat van
Frankl lijkt het boek van Jantzen wel
een beetje vlug in elkaar gestoken en
grotendeels polemisch geïnspireerd te
zijn. Maar het is toch een goede samenvatting van ideeën die hij vroeger in zijn
Lieber den gotischen Kirchenraum en in

zijn Kunst der Gotik heeft uiteengezet,
maar die hier enigszins geëvolueerd onder invloed van Frankls kritiek worden
weergegeven. Zoals Frankl, zo is ook
Jantzen op zoek naar een geldige bepaling van het verschijnsel gotiek. Hij ziet
het in de opvatting van het antiponderose
(uitgedrukt in de diafane wandbehandeling, het immateriële licht en in het verticalisme), waardoor de gotiek zich als
stijl uit het Noorden tegen die van het
bekken van de Middellandse Zee afzet.
Het boek van Jantzen bevat uitstekende
analysen en ideeën. Maar het bevredigt
toch niet helemaal meer. En als we zoeken naar een verklaring daarvoor dan is
het niet omdat Jantzens ideeën niet cohe
rent zouden zijn of zijn analysen onvoldoende gefundeerd, maar omdat zijn filosofie van de kunstgeschiedenis, het uitgangspunt van waaruit hij alles bekijkt,
te eng is opgevat. Het boek bevat een
rijke documentatie aan plattegronden, op-
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standen (die in de opvattingen van Jantzen van het hoogste belang zijn), foto's
en teksten. Deze laatste zijn in een afzonderlijk gedeelte achteraan het boek
samengebracht. In de discussie over de
gotiek zal het boek van Jantzen ongetwijfeld een plaats blijven innemen.
KULTERMANN, Udo, Der Schliissel
zur Architektur von Heute. EconVerlag, Düsseldorf, 292 pp., geïll., geb.
DM. 24.80.
Zoals Michel Ragon in Frankrijk, zo beijvert zich Udo Kultermann, uiteraard
met grotere zorgvuldigheid, in Duitsland
om een ruime lezersgroep met de problematiek van de hedendaagse architectuur
vertrouwd te maken. Men herinnere zich
zijn eerste boek Baukunst der Gegenwart,
dat op de internationale boekenmarkt een
goede beurt maakte, en zijn recentere monografieën over de hedendaagse bouwkunst in Japan en in Afrika. Deze drie
werken waren in hoofdzaak platenalbums. Dit nieuwe boek bestaat integendeel hoofdzakelijk uit tekst, al willen wij
er onmiddellijk aan toevoegen dat de
illustratie ook hier bijzonder goed verzorgd is. Kultermann wil geen geschiedenis schrijven van de moderne architectuur, maar de problematiek waarmede zij
op het ogenblik zit, zo bevattelijk mogelijk voorstellen en op die wijze de evolutietendenzen aanwijzen. Dergelijke opvatting maakt de auteur vrij van een vast
schema, maar stelt hem ook bloot aan
het gevaar alles een beetje losjes bij en
naast elkaar te passen. Erg diep gaat het
niet. Kultermann begint met een schets
van de architectuur van de XIXe eeuw
en haar uitlopers in de XXe, beschrijft
daarna de vormgeving van een technische
beschaving, tracht de klassieke bouwkunst van onze eeuw te bepalen en de
gravitatiepunten aan te duiden waarrond
de evolutie zich concentreert. Tenslotte
besteedt hij veel aandacht aan het nieuwe
dynamisme, de nieuwe opgaven, de nieuwe projecten voor het bouwen op water
of in de kosmos. Dit alles brengt hij ter
sprake a an de hand van realisaties of
projecten, zodat men met dit boek wel
een goed overzicht krijgt van wat sinds
1950 in de wereld van het bouwen aan
bod is gekomen. Voor kenners is het
goed hier alle componenten van de architectonische situatie van vandaag bij elkaar te hebben; voor wie niet met het
onderwerp vertrouwd is, kan het boek
van Kultermann een boeiende ontdekking
G. Bekaert
worden.
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FRIEDLAENDER, Max. J., Lucas van
Leyden. Walter de Gruyter, Berlin,
1963, 97 pp., 77 ill., geb. DM. 92.
In zijn Altniederlandische Malerei had
M. J. Friedlander, de grote kenner van
de Nederlandse schilderkunst in de XVe
en XVIe eeuw, een deel voorbehouden
aan de belangrijke, maar moeilijk te vatten schilder van het begin van de XVIe
eeuw, Lucas van Leyden. Meer dan dertig jaar later verschijnt postuum van dezelfde auteur een nieuwe studie over deze
meester. „Tientallen jaren ben ik met
Lucas van Leyden bezig geweest, bekoord door een geheim, geprikkeld door
een raadsel, waarvan de opheldering de
moeite waard was", bekent Friedlander
in de inleiding op dit nieuwe boek. Zijn
eerste boek over Lucas van Leyden had
hem onbevredigd gelaten. We weten niet
in hoever Friedlander tevreden was over
het nieuwe, toen hij op 91-jarige leeftijd
stierf. Heel veel nieuwe gegevens heeft
hij niet meer samengebracht, geen nieuwe
hypothesen meer opgebouwd, maar hij is
in een voortdurende bezinning dieper
doorgedrongen in de figuur zelf en dat
gerijpte inzicht doortrekt de gehele tekst.
Men leest dit boek als een synthese van
Friedlnders oeuvre, zelfs als een soort
bekroning. Zijn uitgebreide kennis van
en zijn grote liefde voor de Nederlandse
schilderkunst (het is niet voor niets dat
hij zijn laatste hoofdstuk betitelt: Lucas
der Hollander), zijn overtuigde aandacht
voor het feitelijke object van de kunstgeschiedenis: het kunstwerk (zijn studie
bestaat voor een deel uit de analyse, één
voor één van de voornaamste werken)
komen hier tot uiting in een rustige, bezadigde en toch levendige tekst. De verzorgde uitgave verwijst in haar opmaak
naar de delen van de Altniederlandische
G. Bekaert
Malerei.
GOSEBRUCH, Martin, Giotto and die
Entwicklung des neuzeitlichen Kunstbewusstseins, — DuMont Dokumente, Verlag DuMont Schauberg, Köln 1962, 235
pp., 64 pl., DM. 12.80.
Martin Gosebruch heeft zich in zijn
Giottoboek streng gehouden aan de richtlijnen van de serie waarin het verschijnt,
samengevat in twee begrippen: Deutung
en Dokumente. Het eerste (dubbele) deel
Deutung --- bevat vooreerst de evolutie van de Giotto-interpretatie van Dante
tot U. Schlegel en geeft daarna de eigen
interpretatie van de auteur die reeds
sinds enkele jaren door verschillende
Giotto-studies de aandacht had getrok-

ken. Het tweede deel Dokumente —
bestaat uit uitvoerige citaten van de in
het kunsthistorische overzicht aangehaalde auteurs. Gosebruch toont concreet aan
hoezeer de 'wetenschappelijke' benadering
en beoordeling van een schilder als Giotto afhankelijk is van de (altijd min of
meer vooropgezette) visie die de geleerde
zich over kunst in het algemeen en over
de kunst van Giotto in het bijzonder heeft
gevormd. De uiterst schaarse documenten
worden nog omwille van de zuiverheid
van deze visie van de hand gewezen.
Gosebruch's sympathie gaat uit naar de
eerste interpretatoren van Giotto die
schreven vanuit een naieve, waarderende
bewondering voor de meester. Na het
boeiend overzicht van de historische kijk
op Giotto ontgoochelt de eigen interpretatie van Gosebruch wel een beetje. Hij
gedraagt zich alsof door zijn overzicht
voldoende was aangetoond dat alle
kunsthistorische criteria relatief zijn en
dat men er dus licht over heen kan stappen. In tegenstelling tot de willekeurig
kritische instelling van zijn voorgangers
neemt Gosebruch dan het werk van Giotto zeer ruim, maar gaat niet in op de
redenen die hij hiervoor heeft. Verder
houdt Gosebruch zich in zijn analyse bij
een paar inderdaad belangrijke en omvattende componenten als de Raumbildung, waar men gaarne had gezien dat
hij deze analyse verder doortrok en daardoor zijn esthetica en zijn kunsthistorische opvattingen verhelderde. Maar dat
alles neemt niet weg dat Gosebruchs
Giotto een uitstekende inleiding vormt tot
de studie van de meester en een belangrijke bijdrage is in de kunsthistorische
literatuur van vandaag.
G. Bekaert
MALEWITSCH, Kasimir, Suprematismus Die gegenstandslose Welt. —
DuMont Dokumente, Verlag DuMont
Schauberg, Köln, 1962, 288 pp., 18 pl.,
9 afb.
Naast cubisme, futurisme en zovele andere ismen is suprematisme geen onbekende in de geschiedenis van de moderne
schilderkunst evenmin als zijn ontwerper
Kasimir Malewitsch. Maar over beide
was de kennis, zoals het nu blijkt, niet
slechts vaag, maar ook onvolledig en tot
op zekere hoogte zelfs onjuist. Nu immers beschikken we voor het eerst over
een groot deel van de geschriften van
Malewitsch waarin hij zijn ideeën over
kunst, mens en samenleving uiteenzet. Hij
had ze in 1927 te Berlijn achtergelaten
toen hij ijlings naar Rusland terugging
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waar de reactie tegen hem en zijn avantgarde zich scherper en scherper toespitste. In 1945 werden de geschriften onder
puin bedolven. Ze werden pas in 1953
teruggevonden en zijn nu, gedeeltelijk, in
vertaling verschenen. We beweren niet
dat het begrip 'suprematisme' door het
lezen van deze geschriften duidelijk is
geworden, maar het heeft toch een spe
cifieke inhoud en geladenheid gekregen
die door de duisterheid, tegenspraak, gratuïteit en incoherentie van vele affirmaties heen bewust wordt en deze geschriften tot gewichtige documenten maakt
voor de kennis én van een bepaalde geestesstrekking binnen de moderne kunst én
van de mentaliteit van een bepaalde
groep kunstenaars in Rusland onmiddellijk na de revolutie van 1917. Suprematisme of 'gegenstandslose Welt' wil een
nieuwe verhouding benoemen van het bewustzijn tot de werkelijkheid die volgens
Malewitsch niet langer kan omschreven
worden door de toevallige verschijning
in de direct-waarneembare, toevallige objecten. In de DuMont-Dokumentatie is
dit deel, ingeleid door een studie van
W. Hartmann, een van de belangrijkste.
G. Bekaert
Kunst heute. — Verlag G. Hatje, Stuttgart, per deel geb. 16 DM.
In een verzorgde presentatie brengt de
serie Kunst Heute, waarvan we hier de
eerste vier delen voorstellen, monografieën over schilders, grafici en beeldhouwers van vandaag. De keuze van de
kunstenaars is internationaal en het lijkt
slechts toeval te zijn dat tussen de eerste
vier namen drie Duitse voorkomen. De
prospectus vermeldt immers als volgende
delen: Chillida, Michaux, Hundertwasser. Ook de keuze van de auteurs is internationaal. Binnen het kader van de
serie en van de uiteraard gelijkaardige
presentatie vertoont elk deel toch een
specifieke behandeling.
1. CASSOU, J., Paul Jenkins; 68 pp.,
32 pl., 16 kl.pl.
De inleiding van de Parijse Spanjaard
Jean Cassou over de Parijse Amerikaan
Paul Jenkins is gesteld in de vorm van
een interview, een vorm die Cassou het
best ligt en welke hij het liefst hanteert.
Het interview geeft in woord en wederwoord een beeld van de moeilijk te analyseren schilderkunstige wereld van Jenkins. Maar het verwaarloost enigszins de
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informatie. Deze leemte wordt gedeeltelijk goedgemaakt door de biografische
notities die achteraan elk deel zijn aangebracht. In het interview beschrijft Jenkins zelf de wezenheid van zijn kunst als
een onderduiken in de natuur en het visueel bewustworden van de onzichtbare
krachten die haar doorstromen. De natuur is niet om bekeken, maar om beleefd
te worden.
2. SCHMALENBACH, W., Julius Bissier; 84 pp., 15 pl., 16 kl.pl.
Schmalenbach schrijft over Bissier een
retrospectieve studie die de geleidelijke,
en eigenlijk onverwachte, ontwikkeling
van deze nu meer dan zeventigjarige
kunstenaar behandelt, die pas sinds 1958,
toen hij voor het eerst zijn 'miniaturen' of
lieder' toonde een internationale faam
verwierf. Deze monografie met de goede
reprodukties van de tekeningen in oostindische inkt en van de kleurrijke schilderijtjes die Bissier zelf zijn 'miniaturen'
noemt is een echt meditatieboek. Men
kan zich laten verrukken door Jenkins
romantisch-expressionistische kleurenvisie. In de wereld van Bissier moet men
stil intreden. Het is een wereld vol mysterie die hij met een superieure gewetensvolheid, volledig gedesaffecteerd, weergeeft. Bij Jenkins staat het temperament
van de kunstenaar tussen ons en zijn
werk. Bij Bissier is de toegang direct,
ook al tekent Jenkins zijn doeken niet en
speelt bij Bissier de handtekening een belangrijke rol in de compositie.
3. HAHN, 0., Kurt Sonderborg; 74 pp.,
44 pl., 4 kl.pl.
Jenkins, Bissier, Sonderborg: geen enkele
van deze namen is onmiddellijk in een
groep te situeren waarvoor hij representatief zou zijn. Het werk van deze drie
kunstenaars overtuigt op de eerste plaats
door zijn lyrische, zijn beschouwende,
zijn dynamische persoonlijkheid. De monografie over Sonderborg is volgens een
eigen, aangepast ritme opgebouwd. Niet
meer: een inleiding en daarna een aantal
illustraties. Tekst en illustratie, kleur en
zwartwit, tekening en schilderij wisselen
elkaar af en vullen elkaar aan in een snel
ritme. De tekst, even levendig gesteld als
het boek is opgemaakt, beperkt zich niet
tot het voorstellen van de figuur van
Sonderborg, maar situeert deze figuur in
een algemener studie over kunst en methode, een standpunt van waaruit de gehele evolutie van de moderne kunst goed
overzien kan worden.
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4. THWAITES, J. A., Norbert Kricke;
68 pp., 52 pl.
De lectuur van deze vier monografieën,
vooral dan van de laatste, bewijst eens
te meer dat de kennismaking met een
concrete kunstenaarspersoonlijkheid de
beste toegang is om binnen te treden in
de beweging van de moderne kunst. Men
moet op het concrete werk afgaan, onbevooroordeeld, en vanuit de ontdekking
van zijn rijkdom én beperktheid tot de
wereld doordringen waarin het zich situeert. Zelfs een goed omschreven vormenwereld als die van Kricke stelt ons
daartoe in staat. De inleiding is, zoals
ook in de overige deeltjes, meer dan gelegenheidsproza. Zij vormt een ernstige
studie die bij de presentatie niet ten achG. Bekaert
ter blijft.
VARIA
MADAULE, J., Teilhard de Chardin.
Een eerste kennismaking met zijn leven
en denken, vert. J. van Geloven. r Brepols, Turnhout—Brussel, 1964, 112 pp.,
F. 95.
In het juninummer 1964 van dit tijdschrift
hebben we Initiation a Teilhard de Chardin besproken, waarvan dit werk de vertaling is. We maken van de gelegenheid
gebruik om deze waardevolle initiatie op
Teilhard nog eens aan te bevelen.
M. De Tollenaere
PARROT, André, Abraham en zijn tijd.
,-- G. F. Callenbach N.V., Nijkerk, 1964
(Deel 12, Serie Bijbel en Archaeologie) ,
165 pp., f 12,90.
Zoals bij al de nummers van deze serie
is het ook nu weer moeilijk uit te maken
wat men het meest moet bewonderen: de
inhoud zelf met haar rustige opbouw of
de prachtige uitgave met haar kaarten,
afbeeldingen en platen, een „uitleg" op
zich zelf. Onderhavig werk is niet alleen
de vrucht van een lang verblijf in het
Midden-Oosten, doch vooral van de opgravingen te Mari, waaraan Schr. zclf
heeft meegewerkt, en welke hem in het
hartje van deze wereld der aartsvaders
hebben geplaatst. Het werk laat zich gemakkelijk in twee indelen met als toegift
een suggestieve samenvatting van de iconografie van Abraham, voornamelijk in
de franse kunst (p. 149^-158). In het
eerste deel volgen wij de verschillende
etappes van Abrahams reisroute vanuit

het Genesis' verhaal en de gegevens der
archaeologie. Dit verhaal kan zeer goed
worden ingelast in wat men van elders
weet over de politieke geschiedenis van
die tijd; het klopt volledig met het begin
van het tweede millennium, maar niet
volledig met een recentere periode. Dikwijls verrast Schr. ons met interessante
gegevens b.v. over de Benjaminieten (p.
4957) of met vele „coincidenties", zonder echter meer uit de teksten te willen
halen, dan zij inhouden. Het tweede deel
( met een beschrijving van het graf van
Abraham) bevat het leven en de godsdienst der aartsvaders. Vanuit het eenvoudig oosters milieu begint zich de
Openbaring af te tekenen in een ontwikkelingsproces, welke gaat van het mesopotamische polytheisme tot een „land, dat
zij niet kennen". Zonder veel de nadruk
er op te leggen geeft Schr. vanuit de
archaeologie genoegzaam uitleg om de
bijbelse verhalen over Gods ingrijpen in
de geschiedenis te verduidelijken of te
bevestigen. Juist deze visie maakt de specifieke waarde van dit werk uit, waarvan
de keurige nederlandse vertaling verzorgd werd door C. Golterman-van Dijk.
Olaf Hendriks
Peut-on toer?
Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 208 pp., ing. F. 135.
Het euthanasie-proces te Luik en enkele
parallelle gevallen in Frankrijk en Zwitserland vormden de aanleiding tot de
samenstelling van dit verzamelwerk. Het
is het eerste deel van een nieuwe serie,
die, onder leiding van Stanislas d'Otremont, op christelijke en humanistische
grondslag de fundamentele rechten van
de mens wil verdedigen. Vooraanstaande
persoonlijkheden (juristen, moralisten,
medici) uit alle milieus en denkrichtingen drukken hier de reactie van hun
geweten uit tegenover de Luikse juryuitspraak. Tussen de vele goede bijdragen (o.m. van J. Leclercq, G. Marcel,
P. de Boisdeffre, H. Brugmans, R. Charles, Dr. Brooks e.a.) mag die van prof.
L. Mexlan (Laussanne) over La valeur
sociale des handicapés niet onvermeld
blijven. Voor geneesheren, verpleegsters
en medisch-sociale werkers ligt hier rijk
materiaal ter overweging. J. Kerkhofs
PYLE, L., The pill. Documentation of
the cath, debate on The Pill and birth
regulation. r Darton, Longman & Todd,
London, 1964, X-226 pp., ing. sh. 5.
In Engeland en de Verenigde Staten
nam het debat over de pil en de ge-
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boorteregeling in de voorbije maanden
wel eens het uitzicht aan van een ware
storm, waarvan men zich op het vasteland van Europa niet steeds rekenschap
kon geven. In dit boek verzamelde de
auteur allerlei bijdragen over het onderwerp: de stellingname van de Paus en
die van de Engelse hiërarchie, beschouwingen van theologen, en zelfs brievenaan-de-redactie. Uit de verbindende tekten blijkt dat de auteur stelling kiest
voor de pil, en niet steeds de objectieve
debatleider is die hij zou willen heten.
L. Braeckmans
FROSSARD, André, Een onbekende wereld. Vertaald door Pieter van der Valk.
Pax, Den Haag, 1964, 127 pp., f 6,90.
In een lyrische, enthousiaste stijl beschrijft de auteur 'wat u niet weet van
monniken en Jezuïeten' zoals de nederlandse ondertitel luidt. Het is een beetje
zwart-wit, erg enthousiast, maar, zoals
de auteur zelf zegt: hij heeft de mislukte
monniken geen aandacht willen schenken:
'Om zich een juiste indruk te verwerven
van een Technische Hogeschool is het
beter hen te ondervragen die voor het
examen zijn geslaagd dan hen die zijn
afgewezen'. Als schets die even wijst op
een aantal facetten die men soms vergeet,
raak getekend, maar niet erg diepgaand.
Aardig geïllustreerd, maar erbarmelijk
vertaald. In Frankrijk beleefde dit boekje
G. Adriaansen
al zijn 65e druk.
WINKLER PRINS, Het Boek van het
Jaar, uitgave 1964. Al wat zich heeft
voorgedaan in 1963. — Amsterdam, Elsevier, 384 pp.
Gezellig boek om door te bladeren en
zijn kennis te verfrissen over Kennedy,
Paulus VI, Kunstmanen, Concertgebouw.
Wonderlijk blijft het gesteld met het toerisme in België. Van de 18 miljoen overnachtingen van vreemdelingen in het gehele land (p. 331) werden er 1421 miljoen geteld te Brussel (p. 106)!
Cl. Beukers
POCKET
AULA-BOEKEN

SCIAMA, D. W., De eenheid van het
heelal..-- Wanneer men op de omslag
van het boek leest dat dit popularisatie
is op uitstekend niveau en de schrijver op
briljante wijze een beeld tekent van de
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kosmos, dan begint men met spanning
aan het lezen van dit werk. Men zal
evenwel spoedig ontnuchterd worden.
Een niet-vakman zal grote moeite hebben
er doorheen te worstelen en mocht hem
dit gelukt zijn, dan blijven er heel wat
passages waar hij niets van begrijpt.
Kortom het beantwoordt niet aan het doel
waarvoor het geschreven is. L. Sweerts
BEHREND, Richard, De mens en zijn
toekomst; een sociologische analyse. Uit
het Duits vertaald door M. Mok. --- De
schrijver van dit werk is een scherpzinnig socioloog, die meer dan vele van zijn
vakgenoten gevoel heeft voor de historische dimensie van het menselijk bestaan.
Daardoor weet hij de huidige maatschappij te plaatsen tegen de achtergrond van
het verleden, waaruit zij voortkwam. Juist
omdat hij het eigene van onze maatschappelijke problemen plaatst in het perspectief van de eeuwig menselijke maatschappelijke problematiek, geeft hij telkens
weer verrassend realistische inzichten.
Allerlei leuzen en clichés, die nog steeds
bij de beschrijving der moderne samenleving opgeld doen, worden ontmaskerd.
Voor tal van discussies wordt de inspiratie voor een originele frisse aanpak gegeven. Een zwak punt in Behrendts sociologie is het haast naïeve vertrouwen,
dat hij in de wetenschap stelt voor de
oplossing der maatschappelijke vraagstukken. Zijn gedachtengang lijkt hier verdacht veel op die van Elton Mayo, die
de maatschappelijke problemen door de
toepassing van sociale technieken meent
te kunnen oplossen. Dit hangt samen met
het feit dat Behrendt uiteindelijk toch
altijd weer blijk geeft in een soort natuurlijke harmonie der interessen te geloven:
daarmee wordt het onmogelijk het conflict als een wezenlijk element van het
menselijk samenleven te zien.
H. Hoefnagels
RUSH, J. H., De oorsprong van het
leven. — Dit is wederom een boekje, dat
betoogt hoe levenloze en levende materie
alleen verschillen in de complexiteit van
hun structuren, en dat zodoende de levende stof zich laat verklaren uit de eigenschappen van de niet-levende materie. De
schrijver, fysicus en astronoom, bezit een
benijdenswaardig gemak om ingewikkelde problemen op een eenvoudige en heldere wijze uiteen te zetten. Dit brengt
natuurlijk wel enkele simplificaties met
zich mee, maar over het algemeen zijn
deze niet storend. Vooral de biochemische aspecten worden uitgewerkt. Het
begin van het leven en de overgang op
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het zuurstof-metabolisme, gegeven met
de fotosynthese, krijgen een duidelijke en
verhelderende uiteenzetting, evenals de
bespreking van de mogelijkheid van leven
op andere planeten. Het boek eindigt met
enkele beschouwingen naar aanleiding
van het feit dat de rede haar intrede
heeft gedaan, waarbij een paar bespiegelingen over de toekomst worden gevoegd.
Enkele opmerkingen: de behandeling van
de entropie is onbevredigend, omdat niet
gewezen wordt op het feit dat levende
systemen open systemen zijn en niet gesloten. Vervolgens vertonen de structuurformules op pag. 168 verschillende onM. Jeuken
juistheden.
PRISMA-BOEKEN
MEIJERS, J. A., Het woord. Ontstaan,
gebruik en ontwikkeling. Meijers,
schrijver van verscheidene taal-boeken,
heeft in deze pocket een aantal van zijn
taalkundige bijdragen aan de Groene Amsterdammer geordend tot een samenhangend geheel. Verschijnselen als woordvorming en woordverandering, ontlening
en purisme, etymologie en synonymiek
worden op aansprekelijke wijze behandeld en met vele voorbeelden toegelicht.
Het boekje, eerder verschenen onder de
minder juiste titel Uit het leven der woorden, bevat wat de auteur al te bescheiden 'taalkundige babbeltjes' noemt (p.
10) ; de nieuwe titel zou overigens ongewild reminiscenties kunnen oproepen aan
Het woord van Prof. Reichling, maar
daartegenover staat de nadrukkelijke verzekering van de schrijver, dat hij afziet
van elke wetenschappelijke pretentie.
Met hem mogen we hopen, dat deze prettige combinatie van taalwaarneming en
taalbeschouwing bij vele lezers aanleiding
zal zijn tot beter taalgebruik.
F. van Tartwijk
ALTREDEN, Lilo, Het andere kookboek.
--- Een uit heel Europa verzamelde reeks
lekkere hapjes, om verandering te brengen in het recht-toe-recht-aan samengestelde dagelijkse menu.
BEDIER, Joseph, Tristan en Isolde, —
Wie de oud-franse letterkunde wil leren
kennen, moet o.a. te rade gaan bij Bédier.
Dit is in pocketvorm de uitgave van een
R. S.
van de schoonste legenden.
PYLE, E. H. en S. G. Williamson, Het
christelijk geloof vandaag. -.. De engelse
titel, Introducing christianity, geeft eerlijker weer, wat de beide schrijvers, vanuit hun ervaringen op het zendingsterrein,
bedoeld hebben: te laten zien, hoe het

Christendom de pretentie kan hebben
voor iedereen te zijn. Heel simpel en in
heel grote lijnen maken zij de lezer bekend met Jezus, zijn volk, zijn volgelingen en met de eerste expansie van het
Christendom. De bibliografie achterin is
met veel kennis van zaken voor de nederlandse lezer samengesteld.
G. J. Adriaansen
LANDGREBE, Erich, Misdaad in Frankrijk. — Dit is een bewerking van Friedrich Schillers bundeltje verhalen, dat hij
op zijn beurt weer gehaald had uit een
boek van een franse advocaat. Interessante, menselijke geschiedenissen, aardig
geïllustreerd.
MACINNES, Helen, Spionage in Bretagne, — Detective en oorlogsboek door
elkaar. Avonturen van een geheim agent,
als boer vermomd, in Bretagne na de slag
van Duinkerken.
BEKKERS, P. J. M., Prisma Puzzels 12.
— Een originele variant op de vele puzzelboeken.
WODEHOUSE, P. G., Herberg de rustende hengelaar. • Negen vertellingen
in de geheel eigen humor.
Drie detectives:
BEVERLEY NICHOLS, Moord op verzoek.
TEY, Josephine, De geduldige dode.
BLACKBURN, John, De dood heeft geen
gezicht.
SALAMANDER
De Salamanderreeks van uitgeverij Querido te Amsterdam bevat veel herdrukken
van wat oudere romans die om de combinatie van zekere literaire kwaliteiten
met die van eenvoudiger ontspanningslectuur terecht wedden op de leeslust van
een breed publiek. Zij verder volstaan
met de vermelding van de volgende, in
1964 verschenen herdrukken:
FOURNIER, Alain, Het grote avontuur,
vertaald door Max Nord.
FRIEDERICY, H. J., De laatste generaal
(3de druk).
SCHMITZ, Marie, Zonder pardon (2de
druk).
JONG, A. M. de, Flierefluiters tussenkomst (1 ste druk 1929) .
JONG, A. M. de, De schotel.
STEINBECK, John, Het beloofde land.
SCHNITZLER, Arthur, Démasqué.
TIMMERMANS, Felix, Het Kindeken
Jesus in Vlaanderen. Zestiende druk.
BAUER, C. De groene boogschutter.
DE JONG-KEESING, E. Wennen aan
de wereld.

de jezuïeten
Van de hand van de bekende historicus Dr. M.
Dierickx S.J. Professor aan de theologische faculteit S.J. te Leuven, verschijnt thans een tweede,
volledig bijgewerkte druk van zijn groot werk
„De Jezuïeten. Wat zij zijn en hoe zij werken".
Achtereenvolgens behandelt de auteur in vijf
hoofdstukken:
– De stichter van de orde, Ignatius
van Loyola
– De geest en de spiritualiteit van de
orde
– De apostolaatsmethodes in de oude
societeit (1540 - 1773)
– Het apostolaat van de nieuwe
societeit (1814.1964)
– Het apostolaat van de Jezuïeten in
de Lage Landen en in Benelux

Het boek is royaal uitgegeven en met tientalléiI
prachtige illustraties verlucht.
15 x 22 cm - 352 blz. - ing. 165 F, geb. 195 F.
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ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING

ANTWERPSCHE HYPO
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Privé onderneming
g beheerst door het Kon. Besl. van 15/12/1934
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Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen zijn verzekeringen
af bij de

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
if

8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011ze-LioveYrollw-Yisitatie
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
ADOLFS, O.S.A., R., De kerk is anders. — De Fontein, Utrecht, (Ambo Serie),
1964, 168 pp., f 7.90.
ALBINSKI, Dr. M., Antisemitisme - In ons? '-- Pax, Den Haag, 1964, 162 pp., f 6.90.
AMALORPAVADASS, D. S., Linde a la rencontre du Seigneur. — Spes, Paris,
1964, 370 pp., F. 15.
ANCEL, Alfred, Bisschop en arbeider. r De Fontein, Utrecht, 1964, 415 pp., f 16.90.
ARSENIEW, Nikolaas van, Die Russische Frómmigkeit. — Verlag EVZ, Zurich,
(imp. G. F. Callenbach, Nijkerk), 1964, 124 pp., f 17.85.
AUBERT, R., Vatican I (Hist. des Conciles Oecuméniques, 12). — Ed. de l'Orante,
Paris, 1964, 342 pp., 8 pl.
Aula Boeken. Prof. Dr. F. BUYTENDIJK, Algemene theorie der menselijke houding
en beweging. K. KENYON, Archeologie in het Heilige Land. R. J. G. HARRIS,
Kanker. Dr. R. BAKKER, De geschiedenis van het fenomenologisch denken. —
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
BARTH, K., Gebeden, vert. P. van Antwerpen. — Lannoo, Tielt, 1964, 96 pp., F. 48.
BARRETT, William, De grote verleiding. — De Fontein, Utrecht, 1964, 229 pp.,
f 5.50.
Zomer en Keunings, Wageningen, 1964,
BAUER, Dr. P., Horoscoop en talisman.
240 pp., 38 foto's, f 14.50.
BEKKERS, Mgr. W. M., Gods volk onderweg. r De Fontein, Utrecht, (Ambo
Serie), 1964, 279 pp., f 8.90.
BOELENS, S.J., Dr. W. L., Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. — Van Gorcum,
Assen, 1964, 393 pp., f 28.50.
BRANDT, W., Hart van Jade, — Querido, Amsterdam,1964, 63 pp., f 2.90.
BREEDVELD, Walter, Meerwijk. r De Fontein, Utrecht, 1964, 279 pp., f 9.75.
CERFAUX, L., De christen in de paulinische theologie. r Patmos, Antwerpen, 1964,
568 pp., ing. F. 260.
CRISTIANI, L., La Vierge Marie et les Evangiles. — Edit. Marie-Médiatrice, Genval,
1964, 250 pp., F. 86.
CROTTET, Robert, Noorderlicht, r-- van Loghum Slaterus, Arnhem, 1964, 176 pp.,
f 7.90.
DENDERMONDE, M., De Bazuinengelen. — Querido, Amsterdam, 1964, 48 pp.,
f 2.90.
Edit. Marie-Médiatrice, Genval, 1964,
DEVETTER, W., Saint Vincent Palotti,
160 pp., geïll., F. 70.
DIERICKX, S.J., Dr. M., De Jezuïeten. — Desclee de Brouwer, Utrecht, 1964, 350
pp., f 12.50 en f 14.50.
DREIKLANG. Michel Angelo. - Die Jagd. - Ikonen. - Lauft ihr Hirten allzugleich. Lachen and Weinen. — Urs Graf Verlag, Olten and Freiburg im Breisgau, mit
Schal/platten, D.M. 15.—.
Elseviers Encyclopedie van de Kunst. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1964, 304 pp.,
f 12.50.
FARO, I., De knagende worm, — Querido, Amsterdam, 1964, 324 pp., f 13.90.
FANGMEIER, Jurgen, Theologische Anthropologie des Kindes. — EVZ Verlag,
Zürich, (Imp. G. Callenbach, Nijkerk),1964, 22 pp., f 2.65.
Gastenboek van Singel 262. --- Querido, Amsterdam, 1964, 152 pp., f 1.75.
GELRE, Henk van, Nikolas Berdjajew (Denkers over God en de Wereld, 10).
Lannoo, Tielt, 1964, 192 pp., F. 92.
GOVAART-HALKES, Drs. T., Storm na de stilte. — (Ambo-Serie), De Fontein,
Utrecht, 1964, 228 pp., f 9.75.
HAERING, B., De christen in een nieuwe wereld. --- Beyaert, Brugge, 1964, 488 pp.,
F. 330.
Handbuch der Sozialerziehung. III. Praxis der Sozialerziehung bei gestiirten sozialen
Beziehungen. — Herder, Freiburg,1961, XVII.586 pp.
JEANNIERE, A., Anthropologie sexuelle. Aubier, Paris, 1964, 210 pp.
JUNGMANN, S.J., Jos. A., Geloofsverkondiging en Bijbel.
J. J. Romen & Zn.,
Roermond, 1964, 206 pp., f 10.75.
KAHN, Ludwig W., Literatur and Glaubenskrise. — W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, I, 1964, 200 pp., D.M. 9.80.

Instituut van de H. Familie —Tielt
Internaat — Half-internaat — Externaat
OUDE EN MODERNE HUMANIORA
(wetenschappelijke B en Economische)
Middelbare en Lagere Normaalschool
NORMAALSCHOOL voor KLEUTERLEIDSTERS
Voorbereidende Afdeling en Kindertuin
Inschrijven: iedere dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9 tot 12 h
en van 14 tot 18 h.

Onze- Lieve -Vrouwcol lege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora: Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora; Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; le bijz, wetensch, klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

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

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

KAPTEYNS, H., De gemeenschap. — De Fontein, Utrecht,181 pp., f 8.90.
KIM, R. E., De martelaren. — De Fontein, Utrecht, 1964, 269 pp., f 10.90.
KOUWENAAR, G., Sint Helena komt later. --- Querido, Amsterdam, 1964, 136 pp.,
f 7.50.
KROL, G., Kwartslag. — Querido, Amsterdam, 1964, 167 pp., f 5.90.
G. F. Callenbach, Nijkerk, 1964, 213 pp.,
LEPP, Ignacé, Het leven een waagstuk.
f 12.90.
LEYDA, J., Films beget Films. — G. Allen & Unwin, London, 1964, 176 pp., 21 sh.
MENS, Jan, Meester Rembrandt. — Kosmos, Amsterdam, 1964, 414 pp., f 16.50.
MERTENS, H., Nu reeds op weg. --- De Vroente, Kasterlee, 1964, 254 pp., F. 110.
MISKOTTE, Dr. K. H., Wezen der Joodse religie. — Uitg. Mij. Holland, Haarlem,
1964, 560 pp., f 32.50.
NATHUSIUS, Marie-Sophie, In plaats van moord. r Querido, Amsterdam, 1964,
126 pp., f 5.90.
ORTEGA Y GASSET, J., De taak van onze tijd. Leopold, Den Haag, 1964, 200
pp., f 10.90.
PFUERTNER, Steph., Luther and Aquinas. A conversation, vert. E. Quinn. — Darton, Longman & Todd, London, 1964, 113 pp., geb sh. 15.
Prisma Boeken. P. G. WODEHOUSE, Een heer op vrijersvoeten. - Mr. van PRAAG,
Wandelingen door oud en nieuw Parijs. - E. WALLACE, De drie rechtvaardige
mannen. - R. MERLE, De oorlog in een weekend. - A. CLARKE, Tasten in de
toekomst. - R. HARRIS, Diamantkoorts. - L. STRACHEY, Koningin Victoria. H. BOUWMEESTER, Prismaschaakboek, - I. ASIMOV, Science fiction verhalen. - Sir R. HOWE, Interpol. r Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
RAFFALT, Reinhard, De opvolger. - W. SOLOWJOW, De antichrist. r-- Lemniscaat, Rotterdam, 1964, 123 pp., f 8.90.
RYNNE, Xavier, Brieven uit Vaticaanstad II. r De Fontein, Utrecht, 1964, 352 pp.,
f 11.90.
Salamander Serie. F. TIMMERMANS, Het Kindeken Jezus in Vlaanderen. - C.
BAUER, De groene boogschutter. - E. de JONG-KEESING, Wennen aan de
wereld. — Querido, Amsterdam, per deel f 1.75.
SCHAPER, Prof. Dr. B. W., e.a., Europa, eenheid en verscheidenheid. r A. W.
Sythoff, Leiden, 1964, 104 pp., f 7.50.
SCHILLEBEECKX, O.P., Mag. Prof. Dr. Edw., Openbaring en theologie. r H.
Nelissen, Bilthoven, 1964, 312 pp., f 16.90.
SCHUBERT, Kurt, Vom Messias zum Christus. — Herder, Wien,1964, VIII-336 pp.,
geb. D.M. 29.80.
SERAFIAN, Michael, De pelgrim. — (Amboserie), De Fontein, Utrecht, 1964, 309
pp., f 10.90.
SMELIK, Dr. E. L., De ethiek in de verkondiging. — G. F. Callenbach, Nijkerk,
1964, 187 pp., f 8.90.
STALPERS, Dr. J. A., Zelfbehoud, aanpassing en cultuur..-- van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1964, 286 pp., f 9.90.
THONE, P., La vie de Charles de Foucauld, Edit. Marie-Médiatrice, Genval, 1964,
152 pp., F. 70.
TIMMERMANS, Dr. L. A. G. J., Huwelijksbeleving van katholieke jonggehuwden. —
Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1964, 152 pp., f 12.50.
TOURNIER, Dr. Paul, De weg uit de eenzaamheid, — Zomer & Keunings, Wageningen, 1964, 192 pp., f 12.50.
TRICHT, Dr H. W. van en H. G. M. PRICK, Briefwisseling tussen Frederik van
Eeden en Lodewijk van Deyssel. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 395
pp., f 17.50.
VAART-SMIT, Dr. H. W. van der, Geboren te Betlehem, r J. J. Romen El Zn.,
Roermond, 1964, 216 pp., f 8.50.
VAUSSARD, M., La fin du pouvoir temporel des Papes. '-- Spes, Paris, 1964, 228
pp., ing. NF. 8.50.
VERHEUL, Amb., Inleiding tot de liturgie. --- J. J. Romen & Zn., Roermond, 1964,
2de herziene druk, 236 pp., f 11.—.
VINKEN, Fr. A., Wij en de Jongeren. - Pax, Den Haag, 1964, 228 pp., f 9.90.
VITTORINI, Elio, Milaan 44. --- van Loghum Slaterus, Arnhem, 1964, 199 pp.,
f 9.90.
VROMAN, Leo, 126 gedichten. — Querido, Amsterdam, 1964, 340 pp., f 1150.
WESTHEIMER, David, Von Ryans Exprestrein. — De Fontein, Utrecht, 1964, 247
pp., f 5.50.

Zusters van Sint-Vincentius a Paulo
INSTITUUT VOOR BLINIE EN GEZICIITSZWAKKE 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 waft co4HtwerpeH
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80

(20

lijnen)

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

DE ONBEVLEKTE 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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

f14(4 b. L. ¼o4444

vnw.

qty,tue

Zusters van de H. Vincentius et Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Externaat

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Internaat (beperkt)
Half-internaat
Externaat
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
kosteloze verzekering
—
geen schoolgeld
Zwemmen - Tekenen
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Boekhouden -- Vreemde talen
Taal- en Handelsavondschool STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

51. V4.€244444,41.4441 voi, tleittlecOt.pae
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 :

5411-74, 44414,(444

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

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

11OGE1t TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212
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DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan • Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7.5.1934 • N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Cons tructie • Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

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 LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

S I n t-J o z e f instituut

Dochters van

Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
(erkend door de staat)
Kunstonderwijs
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Handelsonderwijs
Franstalig Sekretariaat
Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Sedert 1870 legt de

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

st.- caEGoulusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT - HALF-INTERNAAT – Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

HOGERE TECHNISCHE SChOOL SINT LIEYEN
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
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.

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

3t.-,zeLnotttuut - Zienekt
Telefoon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 17 – Antwerpen
Afdelingen : – Latijns-Grieks
– Latijns-Wiskundige
– Latijns-Wetenschappelijke
– Wetenschappelijke
– Economische
– Lager Onderwijs

BEKAERT
Het belangrijkste draadtrekkerijbedrijf van Europa
Een bedrijf met meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

Trefileries Leon Bekaert P.V.B,A, Zwevegem

KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor -vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
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Werelds bidden
Bonhoeffer over gebed
P. PENNING DE VRIES S.J.

EN van de drie die met dynamische kracht Robinson, de bisschop
van Honest to God, hebben geïnspireerd is Dietrich Bonhoeffer
(1906 -1945).
Dynamisch zijn zijn leven en leer; zijn leven zich bewegend van
katheder naar kansel, van kansel naar kerker en concentratiekamp;
zijn leer zich bewegend van religie naar kerk, en van religie naar
wereld. Dit artikel wil de lezer in staat stellen deze laatste twee bewegingen mee te maken, en wel op het kernpunt: Bonhoef f ers gebed,
waar wij beide ontwikkelingen zeer nauwkeurig kunnen registreren.
De titel die wij hierboven plaatsten, geeft met zijn twee woorden de
twee ontwikkelingen aan en tevens de twee delen waaruit dit artikel
bestaat, dat immers beide op de voet wil volgen. Het zelfstandig naamwoord duidt op een fundamentele gebedshouding die Bonhoeffer zich
eigen maakte, en die eerst zal worden beschreven; deze fundamentele
gebedshouding is van dien aard dat zij een evolutie naar wereldsheid,
waar het bijvoeglijk naamwoord van spreekt, niet alleen wist te doorstaan, maar ook positief mogelijk maakte.
Van religie naar kerk
Kerk en geloot als plaats van Gods aktie. -- Beweging ontstaat
doordat men zich afzet. Bonhoeffer zet zich af tegen wat hij religie
noemt. De kerk, schrijft hij in zijn proefschrift, is niet zo maar een
religie, ontstaan op grond van algemene begrippen en toevallige omstandigheden: de idee van het heilige, het ethische, zendingsdrift,
behoefte om iets mee te delen, de receptief actieve aard van de mens,
enz. „Het begrip van de kerk is alleen denkbaar in de sfeer van de
door God gestelde werkelijkheid .... De werkelijkheid van de kerk is
een openbaringswerkelijkheid tot het wezen waarvan hoort dat zij
ofwel wordt geloofd ofwel wordt geloochend" (SC 85) . Wat wil
zeggen: men kan niet van buiten af, door historische, sociologische,
filosofische of psychologische beschouwingen vat krijgen op de kerk.
En wat is er binnen de kerk? Van binnen is de kerk de op Gods
openbaring gefundeerde geloofsgemeenschap. Kerk, openbaring, ge25 Streven - Jrg. XVIII. Deel I. februari 1965
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loof, zijn niet los van elkaar te benaderen. In deze samenhang is
duidelijk, dat het geloof niet zozeer iets is waar men van de mens uit
vat op kan krijgen, als wel de akt waarin God vat op ons heeft. „De
grote verzoeking van alle echt filosoferen ligt hierin, dat het denken
zich opwerpt tot heer van wat niet voorwerp is" (AS 18) . Vandaar dat
de filosofie het geloof niet aan kan. Geloof is een „akt van door
God getroffen worden" (AS 82) . Dit theologisch uitgangspunt van
„loutere intentionaliteit .... louter gericht zijn op" (AS 9, 62, 67) heeft
vrijmakende en gelukkigmakende consequenties voor de ethische en
religieuze ervaring.
Want hierbij gaat het dan niet zozeer erom God vast te houden, als
wel om te geloven dat wij door Hem vastgehouden worden. „De genade veroordeelt elke menselijke inspanning om God te bereiken als de
poging van de mens om als God te zijn .... De genade vernietigt al
deze pogingen, vernietigt het religieuze en ethische en ervaringen van
genade, en verklaart de mens op al zijn wegen tot een zondaar die Gods
enige glorie tekort doet .... De genade veroordeelt alles en vergeeft
alles .... De genade maakt de mens vrij van zichzelf (van zijn vertrouwen in zijn religieus en in zijn ethisch leven enz.) en vrij voor God ( GS III 97 - 98, 1930 - 1931) . Deze authentiek reformatorische volzinnen klinken als een oproep tot bekering, tot om-keer, tot omvorming,
tot her-vorming. Waarbij men dan niet zozeer aan iets apart protestants hoeft te denken, als aan iets algemeen christelijks. Bonhoeffer
spreekt ook zelf van een omkering, in een commentaar op een distichon
van Angelus Silesius:
,,Mensch, gib Du Gott dein Herz, er gibt dir seines wieder,
Ach welch ein werter Tausch, du steigest auf, er neder"
„Eigenlijk verwondert mij deze spreuk werkelijk! Het gaat toch
(afgezien van alle dogmatiek) ook heel praktisch nooit zo, maar altijd
juist omgekeerd. Wanneer Gods hart zich niet opent in zijn Woord,
dan kan ik eenvoudig mijn hart ook niet tot Hem heffen! Of vind jij
het ook andersom juist?" (GS II 404, 1941) .
Het is deze 'omgekeerde' blikrichting die de mens van alle krampachtige betrokkenheid op zichzelf kan bevrijden: „Hier kent de mens zichzelf
en God niet door in zichzelf te kijken, maar door te kijken naar Gods
woord dat hem vertelt dat hij zondaar en gerechtvaardigd is" ( GS III
124, 1930 - 1931) . De gelovige „gaat niet zeker van zichzelf op weg de
toekomst in naar God toe, nee, hij neemt de toekomst vanuit God; hij
weet dat hij niet naar God kan gaan, maar dat God naar hem, over hem
moet komen in zijn onbegrijpelijke genade" (GS III 31- 32, 1939) .
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Is gebed dan nog mogelijk? — Maar ziet de gelovige mens, die weet
dat hij niet naar God kan gaan, zich dan niet de mogelijkheid tot bidden
ontnomen? Geenszins, maar wel bidt hij anders; minder dan de religieuze mens laat hij zich bij het gebed bepalen door zijn stemming:
„Voor stille gebedstijd en gemeenschappelijke vroomheid moet de
morgen een uur afgeven. Dat is werkelijk geen weggegooide tijd. Hoe
zouden wij anders de opgaven, noden en beproevingen van de dag
tegemoet gaan? En al zijn wij er ook vaak niet voor 'in de stemming',
toch zijn wij deze dienst verschuldigd aan Hem die wil dat wij Hem
aanroepen, prijzen en smeken en die onze dag niet wil zegenen tenzij
door zijn Woord en ons gebed".
Het is niet goed te spreken van 'wettisch' waar het gaat om de
ordening van ons christelijk leven, om de trouw in wat aan schriftlezing
en gebed geboden wordt. Door ongeordendheid wordt het geloof verminkt en stukgebroken. Dat moet die theologant in het bijzonder leren
die tuchtloosheid verwisselt met evangelische vrijheid. Wie later een
full-time geestelijk ambt wil verzorgen zonder zichzelf en zijn werk in
bedrijvigheid te gronde te richten, lere tijdig de geestelijke tucht van de
dienaar van Jesus Christus.
De jonge theologant zal het als een grote hulp ondervinden, wanneer
hij voor zijn stil gebed en voor zijn vroomheid vaste tijden stelt, waaraan
hij zich houdt met grote volharding en geduld.
Elke christen heeft de stille gebedstijd nodig. De theologant die
christen wil zijn, heeft ze meer nodig dan wie ook. Hij heeft meer tijd
nodig voor Gods Woord en voor het gebed; want hij is voor iets bijzonders bestemd ( Hand, 6, 4) ... Het is raadzaam aan de stille gebedstijd een Woord van God ten grondslag te leggen. Dat geeft het gebed
inhoud, vaste grond en vertrouwen ... Uitgaande van het Woord Gods
bidden wij alwat het Woord ons leert, brengen de komende dag voor
God en reinigen onze gedachten en plannen voor Hem, vragen vooral
om de volle gemeenschap van Jesus Christus met ons" (GS IV 291 292, 1935 of 1936) .
Vaste gebedstijden en dagelijkse meditatie, die van hemzelf en die
van anderen, hebben Bonhoef f ers voortdurende zorg (GS II 284 - 286,
449 - 450, samen met het geheel van een streng levenskader (454) ,
samen met stilzwijgen (475, 478 - 482) , minstens een half uur (495,
507 - 508, 532) , over kontrole van anderen hierop (569, 582 - 584) , aan
het front (III 29 0), 42 - 43, 1935 - 1942) , zelf stuurt hij meditaties
rond (o,a. II 523 - 530) , en uit zijn werken is een heel meditatieboek
samengesteld, één meditatie voor elke dag van het jaar (BB) .
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De bekering die het gebed moet doormaken. — In de bekering van
religie naar kerk blijft het gebed zijn plaats behouden, maar niet zonder
ook zelf een bekering door te maken:
„Wij hebben er ons aan gewend in de religie iets te zien dat aan
een behoefte van de menselijke ziel ontspringt en deze behoefte stilt.
Iets dat van de onrust van het bestaan naar de rust, van de haast naar
de stilte moet leiden ... Maar wie zo spreekt, ziet de religie alleen vanuit
de mens en zijn behoeften en niet vanuit God en zijn eis" ( GS IV 142,
1932).
Wij moeten daarom bij het gebed onszelf vergeten en onszelf niet
omwille van de bevrediging tot toeschouwers maken van ons eigen gebed (N 146 -147; vgl. GS III 332, 1935 - 1936) . Van de biddende
mens geldt hetzelfde als van heel Gods schepping: „Het werk heeft
zijn goedzijn nooit in zichzelf, maar alleen in de Schepper. Het goede
van het werk bestaat precies hierin, dat het heel streng van zich afwijst,
en heenwijst alleen naar de Schepper en naar zijn Woord dat goed is,
zodat „niemand goed is dan alleen God" (SF 38) .
Ja zelfs gaat het er bij het gebed niet zozeer om iets te kunnen of
zich tot iets op te werken: „Wij moeten nooit proberen God te vangen
in beelden, gelijkenissen, begrippen, wereldbeschouwingen" ( GS III
341 ) . Het gaat niet zozeer om wat wij doen, als om wat God ons doet:
„Niemand is christen zonder ervaring. Wij bedoelen hier niet levenservaring, maar Godservaring. Maar ook bedoelen wij hier niet allerlei
Godsbelevenissen, maar de ervaring die hierin ligt dat het geloof en de
vrede van God de beproeving doorstaan, de ervaring van het kruis van
Jesus Christus ... Aan wie God zulke ervaring wil schenken — aan een
enkeling of aan een kerk — hem zendt Hij veel aanvechting, onrust en
angst ... Maar in dit alles wil God zijn vrede niet van ons wegnemen.
In dit alles ervaren wij van dag tot dag meer de zegevierende kracht
van God, de vredessluiting op het kruis van Christus" ( GS IV 439,
938) .
In het voorafgaande zijn herhaaldelijk geluiden gehoord die aan het
meer passieve gebed van katholieken huize herinneren. Met name het
„ungegenstandliche" van het geloof doet aan Sint Jan van het Kruis
denken. De volgende zinnen staan in Leven met elkaar, maar zij passen
net zo goed bij de Bestijging van de berg .armel: „Het is niet nodig,
dat wij bij de meditatie ons best doen in woorden te denken en te bidden. Het zwijgende denken en bidden, dat alleen voortkomt uit het
luisteren, kan dikwijls nuttiger zijn ... En vooral is het bij de meditatie
niet nodig, dat wij de een of andere soort onverwachte, buitengewone
,ervaringen' opdoen ... Bij zulke ervaringen mogen wij niet blijven
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staan . , , Daarom is het ook niet goed om de vele slechte ervaringen,
die wij bij de meditatie met onszelf opdoen, al te ernstig te nemen.
Langs een vrome omweg zou hier onze oude ijdelheid en onze ongeoorloofde eis tegenover God binnensluipen, alsof wij ook maar enig r echt
zouden hebben op alleen maar sterkende en gelukmakende ervaringen,
en alsof wij te goed zouden zijn voor de ervaring van onze innerlijke
armoede" (LE 59).
Het 'vreemde' van Bonhoeffer, ook in de zin van forensisch, wordt
toch wel overheerst door een weldadige vertrouwdheid waarbij men
zichzelf kan herkennen. Hoezeer het gebed door Bonhoeffer van de
andere kant, van God uit, in geloof, benaderd is, blijkt uit de katechismusvraag die hij opstelde voor het godsdienstonderricht bij een plechtige bevestiging: „Wat geeft God je in het gebed? — Hij geeft mij de
zekerheid, dat ik door Jesus Christus zijn eigendom ben en blijf: Rom. 8,
15 - 16" (GS III 364, 1936) .
Is Jesus Christus onmisbaar? — Het klinkt de 'religieuze mens' als
belediging in de oren, dat hij Jesus Christus zou nodig hebben voor zijn
gebed: „Of het hart is zo overvol dat het vanzelf begint te bidden, of
het zal nooit leren. Maar dat is een gevaarlijke dwaling die vandaag in
de christenheid verbreid is, als zou het hart van nature kunnen bidden.
Wij verwisselen dan wensen, hopen, zuchten, klagen, jubelen — dat
alles kan het hart uit zichzelf — met bidden .... Bidden is niet eenvoudig het hart uitschudden, maar met vol of leeg hart de weg naar God
vinden en met Hem spreken. Dat kan geen mens uit zichzelf, daartoe
heeft hij Jesus Christus nodig" ( GS IV 544, 1940) . Dit is enkel begrijpelijk vanuit een absoluut geloof in de Godservaring zoals die ons in
Christus geschonken is, namelijk: Godsgeloof dat standhoudt in de
kruiservaring. Vandaar dat de onmisbaarheid van Jesus Christus niet
enkel voor het gebed geldt, maar voor heel het christelijk verstaan van
de wereld, dat „niet eenzinnig en duidelijk is uit te drukken zonder
de naam Jesus Christus te noemen" (GS III 32, 1939) . En hetzelfde is
te zeggen over alle afzonderlijke daden en woorden: „De dagelijkse,
persoonlijke omgang met de gekruisigde Jesus Christus .... is de diepte
waaruit een woord moet komen, wil het gewicht hebben ... , Men kan
ook zeggen, dat het erop aankomt, of wij ons dagelijks volgens het
beeld van de gekruisigde Christus zelf oordelen en tot bekering laten
roepen. Waar het woord om zo te zeggen onmiddellijk van het kruis
van Jesus Christus zelf afdaalt, waar Christus ons zo tegenwoordig is,
dat Hij zelf ons woord spreekt, daar alleen kan het vreselijke gevaar
van geestelijk geklets worden verbannen" (GS III 43, 1940?) .
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Van religie naar wereld
De toewending naar de wereld is in Bonhoeffers leven niet opeens
een draai waarmee hij al het vorige de rug toekeert. Eerder moet men
vaststellen, dat hij van de religie wordt weggetrokken door de kerk,
door het Woord van God dat zij verkondigt en door de presentie van
Jesus Christus waar zij voor stáát. Vervolgens is het dezelfde kerk,
hetzelfde Woord en dezelfde Jesus Christus, die hem positief richten
op de wereld. Religie-kerk-wereld: één dóórlopende beweging, maar nu
opgenomen in Gods eigen gerichtheid naar de wereld. Zich tegen de
religie afzettend, liggen de beweging naar de kerk en die naar de
wereld in elkaars verlengde. Om het cru te zeggen: Bonhoeffer houdt
niet 'zo maar' van de wereld, maar vanuit Jesus Christus; en hij is er
niet zelf op gekomen, maar door de liefde van Jesus Christus. Het is in
de ervaring van Christus' mensenliefde dat de biddende mens de anderen vindt.
En hoe meer men zelf in deze Christuservaring betrokken raakt, des
te meer wordt men opgenomen in Gods toewending naar de wereld.
Bonhoeffers laatste jaren zijn dan ook in deze zin het meest werelds.
Maar het zit er van meet af aan in. In 1936 ziet hij in een huwelijkspreek de liefde van Jesus Christus als voorwaarde en uitgangspunt van
de menselijke liefde: „De liefde van Jesus Christus voor ons
wat is
dat? Alleen wie ze ervaren heeft, kan op zijn beurt de ander met deze
liefde beminnen. Jesus' liefde, dat is de liefde die vanuit de eeuwigheid
komt en op de eeuwigheid gericht staat. Zij hangt niet af van tijdelijke
dingen, maar omvat ons omdat wij eeuwig moeten zijn. Zij laat zich
door niets hinderen, zij is Gods eeuwige trouw aan ons. Hebben jullie
die ervaren? Jesus' liefde, dat is de liefde, die geen smart, geen ontzegging, geen lijden schuwt, wanneer het de anderen helpt. Het is de
liefde, waarmee Hij ons omwille van ons bemind en daarom op aarde de
spot en haat van de mensen op Zich geladen heeft. Jesus' liefde is liefde
die het kruis op zich neemt. Hebben jullie die ervaren? Jesus' liefde, dat
is de liefde die van ons houdt zoals wij zijn .... Jesus' liefde — dat is
de liefde die ons alle zonden vergeeft, die ontelbare malen onze zonden
bedekt en genade voor recht laat gelden. Jesus' liefde — dat is de liefde
die dagelijks voor ons bidt en voor ons opkomt. Jesus' liefde, dat is de
eeuwige liefde van God de Vader voor ons. Hebben wij die niet vaak
ervaren? ,Hebt elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad, opdat ook u elkander liefhebt'. Willen jullie een huwelijksleven leiden met Jesus Christus, als navolgers van Hem, hebt elkander dan lief met deze goddelijke
liefde" (GS IV 464 - 465, 1936) .
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Het is voor het begrip van Bonhoeffers wereldsheid van wezenlijk
belang, dat men haar ziet voortkomen uit zijn meditatie, zoals hij die
deed, of liever onderging: „Het woord gestalte-geven wekt onze argwaan. Wij zijn het christelijke program meer dan moe .... Onder
gestalte-geven moet iets heel anders verstaan worden dan wij gewoon
zijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om gestalte te geven aan de
wereld door planning en programma's, maar het gaat bij alle gestaltegeven alleen om de ene gestalte die de wereld heeft overwonnen, om de
gestalte van Jesus Christus .... En nu niet weer zo, dat de leer van
Christus of de zogenaamde christelijke beginselen rechtstreeks op de
wereld worden toegepast .... Er is veeleer enkel sprake van gestaltegeven als naar binnen getrokken worden in de gestalte van Jesus
Christus, als gestalte-vereenzelviging met de enige gestalte van de
mensgewordene, gekruisigde en verrezene. Dat gebeurt niet door inspanningen om 'aan Jesus gelijkvormig te worden', zoals wij het plegen
uit te drukken, maar doordat de gestalte van Jesus Christus van zich uit
zo op ons inwerkt, dat zij onze gestalte vormt naar haar eigen gestalte
(Gal. 4, 19) " (E 85 86 = BB 235) .
De tegenstelling religieus — profaan overstegen. -- Bonhoeffers
kritiek richt zich dus naar twee kanten: zowel de 'religieuze mens' als
de 'profane mens' zijn hem te weinig christelijk; of wij nu 'hinterweltlerisch' of 'Weltkinder' zijn, in beide gevallen staat over ons hetzelfde
oordeel: „Hinterweltlertum en Skularismus zijn de twee kanten van
dezelfde zaak — namelijk ongeloof aan Gods Rijk" (GS III 270 - 273,
1931 - 1933) . Alleen van hieruit is ook Bonhoeffers kritiek te begrijpen
op de 'ethische mens' (GS III 98 - 99, 1930 -1931; 332, 1935 - 1936 )
en op het amerikaanse 'social gospel'-christendom (GS I 104 - 112,
1930 -1931).

Hierbij gaat het niet om vertikalisme of horizontalisme, niet om
Godgerichtheid of wereldgerichtheid. Want zowel de religieuze als de
profane mens gaan Bonhoeffer teveel van de mens uit: de éérste van
religieuze verlangens, de tweede van materiële of sociale behoeften.
Terwijl het erom gaat God als uitgangspunt te nemen en als norm van
onze gerichtheid. „In de 'religieuze gemeenschap' gaat het om de voorrang van het religieuze boven het profane, het gaat om de indeling van
het leven in religieus en profaan .... Hier ligt het wezenlijke verschil
tussen kerk en 'religieuze gemeenschap' .... Op het hele leven wordt
beslag gelegd. Het gaat niet eens om een voorrang van het religieuze
boven het profane, maar om een voorrang van Gods handelen boven
het religieuze én profane .... Omdat het de kerk gaat om God, om de
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heilige Geest en zijn Woord, daarom is het haar niet in het bijzonder
te doen om de religie, maar om gehoorzaamheid tegenover het Woord,
om het handelen van de Vader, dat is: om het voltrekken van de nieuwe
schepping uit de Geest" (GS III 330, 1935 r 1936) .
De niet-religieuze, christel ij ke benadering van de wereld. -- Vanuit
het bovenstaande valt te concluderen dat het profane een waarde toekomt die niet tot de religie en tot de religieuze behoeften van de mens
te herleiden is, maar die komt uit de Geestkracht waarmee God door
zijn Woord in deze wereld werkt. Het is opvallend, hoe in Bonhoeffers
meest wereldse perioden Christus' plaats alomvattend en allesdoordringend blijft: „Mijn de laatste tijd toch sterk in de wereldlijke sector
liggende werkzaamheid geeft altijd weer te denken. Ik verwonder me,
dat ik dagenlang zonder de bijbel leef en leven kan — ik zou het dan
niet als gehoorzaamheid maar als zelf-suggestie ervaren, wanneer ik mij
ertoe zou dwingen. Ik begrijp, dat zo'n zelfsuggestie een grote hulp zou
kunnen zijn en is, maar ik vrees op deze wijze een echte ervaring te
vervalsen en ten slotte toch niet de echte hulp te ervaren. Wanneer ik
dan weer de bijbel opensla, is zij mij nieuwer en gelukkigmakender dan
ooit, en ik zou graag eens preken. Ik weet, dat ik maar mijn eigen
boeken hoef op te slaan om te horen wat tegen dit alles te zeggen valt.
Ik wil mij ook niet rechtvaardigen, maar erken dat ik 'geestelijk' veel
rijkere tijden gehad heb. Maar ik bespeur, hoe in mij de tegenstand
tegen al het 'religieuze' groeit. Vaak tot een instinctieve afschuw —
wat zeker ook niet goed is. Ik ben geen religieuze natuur. Maar aan
God, aan Christus moet ik almaar denken, aan echtheid, aan leven, aan
vrijheid en barmhartigheid is mij veel gelegen. Alleen voel ik mij bij de
religieuze inkleding zo onbehaaglijk" (GS II 420, 1942) .
Niet-religieus, wel christelijk; misschien moet men aan deze combinatie wennen. In ieder geval moet men bij al Bonhoeffers ondergraven
van de religie voor ogen houden, dat hij niet alles omver wil halen,
maar dat hij er het ware fundament van wil blootleggen: Christus de
Heer. Daarom reageert hij tegen het 'religieuze apriori'; tegenover „een
algemeen geloof aan Gods almacht enz." stelt hij „de ontmoeting met
Jesus Christus": „onze verhouding tot God is geen 'religieuze' houding
tegenover het hoogste, machtigste en beste wezen dat wij ons voor kunnen stellen — dat is niet de echte transcendentie — maar een nieuw
leven, 'alleen voor de anderen', het betekent ons deelnemen aan het
leven van Jesus" (VO 128, 187) .
Niet-religieus, dat houdt in: niet innerlijk. Tenminste niet in de individualistische zin van het woord: „Het feit dat God uit de wereld, uit
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de openbare kant van het menselijke bestaan verdrongen werd, voerde
tot de poging Hem althans in het bereik van het 'persoonlijke', 'innerlijke' en 'private' nog vast te houden. En aangezien wel ieder mens nog
ergens een privé-leven heeft, meende men dan, dat hij op dit punt het
makkelijkst te vatten was. De geheimen die alleen de kamerdienaar
kent — om het grof uit te drukken — dus het gebied van de intimiteit
(dat reikt van het gebed tot de sexualiteit) worden het jachtgebied van
de moderne zielzorgers" (VO 168 -169, vgl. 132, 157, 170) . In die zin
schrijft Bonhoeffer: „De tijd van het innerlijk leven en het geweten,
dat wil dus zeggen de tijd van de religie is voorbij" (VO 128) .
Niet-innerlijk en niet-religieus wil niet zeggen, dat God het met minder moet doen, integendeel: het betekent; niet tevreden met een stukje
afgeschutte ervaring in innerlijk en heiligdom; het betekent: een claim
voor God op de hele werkelijkheid. Bonhoeffers bedoeling is: „Hoe kan
Christus ook voor mensen zonder godsdienst de Heer worden? ....
Christus is dan niet langer het voorwerp van onze godsdienst doch iets
gans anders, namelijk inderdaad de Heer der wereld" (VO 129 - 130 ) ;
„Jesus legt beslag op het ganse menselijke leven in al zijn verschijningsvormen voor Zich en het Rijk Gods. Natuurlijk moeten ze me precies
op dit punt onderbreken. Ik wil het thema waar het om gaat, nog snel
formuleren: dat Jesus Christus de mondig geworden wereld voor Zich
opeist" (VO 167) .
Van de slechte en de goede wereld. — De religie heeft haar heerschappij over de wereld trachten te behouden door haar aan te vallen
in haar zwakke zijden: door de mensen te „overvallen in haar zwakste
ogenblikken" (VO 129) . „Religieuze mensen spreken van God, waar
hun menselijke kennis te kort schiet (vaak alleen omdat zij te lui zijn om
na te denken) , of als hun krachten hun begeven — eigenlijk is Hij
alleen maar de laatste redding, een soort toverformule om onoplosbare
problemen uit de weg te ruimen of om in te grijpen als het niet verder
gaat; dus altijd dan, als de mens zelf te zwak is, altijd daar, waar zijn
grenzen liggen. En dat duurt natuurlijk altijd maar zolang tot die mens
uit eigen kracht zijn grenzen wat kan uitbreiden, zodat God als redder
in de nood overbodig wordt .... Ik zou niet aan de grenzen, maar in
het midden van ons bestaan van God willen spreken; en niet bij onze
zwakheden, maar daar waar we sterk zijn, dat wil dus zeggen niet bij
dood en schuld, maar in het volle leven en waar het goede in de mens
aan de dag treedt" (VO 130 - 131) .
Heel de ontwikkeling van wetenschap en beschaving moet zich keren
tegen Gods heerschappij, wanneer deze zou bestaan bij de gratie van
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menselijke onwetendheid, onvermogen, onkunde en onmacht (VO
155 -157, 166 -171, 173 -174, 186) . De mens geestelijk aanspreken in
het goede van zijn hart en in het goede van leven en wereld is een
noodzakelijke aanvulling van een vroegere, te negatieve aanpak. Hier
speelt de reformatorische traditie een duidelijke, zij het niet zeer voordelige rol in Bonhoeffers werk. Maar ook aan katholieke zijde is men
door dergelijke zwarte praktijken aangestoken, al heeft Bonhoeffer door
zijn ontwikkeling in deze wel een gunstiger kijk gekregen op 'het katho
lieke vraagstuk' (VO 83, 188) . Maar afgezien van alle interconfessionele nuances, is Bonhoeffers problematiek in algemeen-christelijke termen te vatten: „Alleen wanneer men het leven en de aarde zo liefheeft
dat met haar alles verloren en ten einde schijnt te zijn, mag men geloven
aan een opstanding van de doden en een nieuwe wereld" (VO 83) .
Hierbij is op te merken dat deze liefde voor de wereld en dit geloof
aan de opstanding minder twee achtereenvolgende fasen zijn, dan wel
één allesomvattend en allesbeamend levensgevoel, ook al heeft daarin
'alles zijn eigen tijd' (VO 90, 91). Ook al ligt voor Bonhoeffer de inspiratie voor het eerste soms meer in het oude testament, en die voor het
tweede meer in het nieuwe. Toch keert Bonhoeffer zich in dit verband
tegen de opvatting dat het oude testament en dat liefde voor de wereld
een „lagere trap in de religieuze ontwikkeling" zou zijn.
Overigens is het opvallend hoe van God vervuld deze liefde voor de
wereld is: „Ik merk overigens steeds meer, hoe sterk oudtestamentisch
ik denk en voel. Ik heb ook in de laatste maanden veel meer oud dan
nieuw testament gelezen. Slechts wanneer men weet hoe onuitsprekelijk
Gods naam wel is, mag men de naam van Jesus Christus eens uitspreken. En alleen wanneer men het leven en de aarde zo liefheeft,
dat met haar alles verloren en ten einde schijnt te zijn, mag men geloven
aan een opstanding van de doden en een nieuwe wereld. Slechts wanneer men zich onder Gods wet stelt, mag men ook eens van genade
spreken, en alleen wanneer Gods toorn en wraak over zijn vijanden geldige werkelijkheid voor ons zijn, kan zoiets als vergeving en liefde tot
onze vijanden ons hart beroeren. Wie al te snel en al te onmiddellijk
volgens het nieuwe testament wil leven en voelen, is naar mijn opvatting geen goed christen .... Een mens kan en mag het laatste wat er
te zeggen valt, niet vóór het op één na laatste uitspreken. Wij leven in
het voorlaatste en geloven in de laatste" (VO 83; vgl. 182 - 183) . In
dit verband wil Bonhoeffer ook de zogenaamde primitieve moraal herwaarderen. Heel de primitieve instelling tegenover de wereld ervaart
hij als een meedoen met God: „Wij moeten God vinden en liefhebben
in wat Hij ons elk ogenblik geeft" (VO 90) . Kortom: Bonhoeffers
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a-religiositeit is een a-religieus christendom: „Ik vraag me dikwijls af
hoe het komt, dat ik mij door een 'christelijk instinct' vaak meer voel
aangetrokken tot de ongodsdienstige mensen dan tot de godsdienstige.
Helemaal niet om ze te bekeren, maar ik zou bijna zeggen in de geest
der 'broederlijkheid' " (VO 130) . Het is oneerlijk God te willen gebruiken om onze levensvlucht te dekken. Maar Bonhoeffers verzet hiertegen
is een christelijk verzet, vanuit een 'christelijk instinct'.
Jesus Christus als het punt waar de 'wereldse inspiratie' moet beginnen. — Stelde de religie Gods grootheid tegenover de menselijke
blindheid, de wereldse inspiratie ziet Jesus' goddelijke grootheid juist
in zijn menselijke kleinheid. Alleen de lijdende God kan ons helpen:
„In zoverre kunnen wij zeggen, dat bovenbeschreven ontwikkeling die
een verkeerde voorstelling van God deed verdwijnen, onze blik pas vrij
maakt voor de God van de bijbel, die juist door zijn onmacht in de
wereld macht en plaats krijgt" (VO 175) .
Christen-zijn is hiermee meedoen: „Christenen staan bij God in zijn
lijden, dat is het onderscheid met de heidenen". Christen-zijn is solidair
zijn met Gods solidariteit met de mensen: „Hij moet 'werelds' leven en
juist dan deelt hij in het lijden Gods". Werelds leven is hier: deelname
aan het werkelijke leven, „bevrijd van alle onechte religieuze bindingen
en belemmeringen" (VO 176; vgl. 177) ; men zou in één kernachtige
zin kunnen samenvatten waartoe de christelijke inspiratie Bonhoef f er
bracht: werelds leven is leven voor anderen; „dán wáák je met Christus
in Getsemani" (VO 179, vgl. 180) .
Het kruis wordt zo niet om zichzelf geprezen, maar omdat het het
hoogste teken en de hoogste beleving is van leven voor anderen. „Dit
'leven voor anderen' van Jesus is de ervaring van de transcendentie . . .
Geloof wil zeggen: deelnemen aan dit zijn van Jesus" (VO 187) . In
Jesus wordt dan de kerk van de toekomst zichtbaar, waar het naartoe
moet: „De kerk draagt haar naam alleen dan terecht, wanneer zij uitsluitend voor anderen bestaat. Om te beginnen moet ze alles wat ze
bezit, aan noodlijdenden schenken. De predikanten moeten uitsluitend
van de vrijwillige gaven van de gemeente leven, eventueel ook een
werelds beroep uitoefenen. De kerk moet deelnemen aan de wereldse
opgaven van de maatschappij, niet als beheersende macht, maar helpend en dienend" (VO 188 - 189) .
Werelds bidden. — Werelds bidden is het leven-voor-anderen proeven in zijn Oorsprong, in zijn puurheid, en het putten uit de Bron.
Op Bonhoeffers dagorde blijven ochtend- en avondgebed, met kruis-
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teken en al, dagelijkse bijbellezing en dagelijkse meditatie staan (VO
31, 77, 191); het verschil is niet kwantitatief, maar kwalitatief. Wij
hebben van Bonhoeffer de reflectie op zo'n meditatie acht maanden
voor zijn terechtstelling: „Ik heb de teksten voor vandaag (Num. 11,
23; 1 Kor. 1, 20) nog weer eens gelezen en er wat over gemediteerd.
Het komt alles aan op dit ene: 'in Hem' .... Het is nodig, dat wij ons
steeds weer heel lang en rustig verdiepen in dit leven, het spreken,
handelen, lijden en sterven van Jesus, om te kunnen zien wat God
belooft en wat Hij vervult. Zeker is, dat wij altijd in zijn nabijheid en
in zijn tegenwoordigheid mogen leven en dat dit voor ons een heel
nieuw leven is" (VO 191) .
Om ten slotte deze christelijke inspiratie van Dietrich Bonhoeffer
samen te vatten, kies ik een uitdrukking die aansluit bij Ignatius' 'God
in alles', ,God in de schepselen', 'God in alle geschapen dingen' (o.a.
Geestelijke Oefeningen 235 - 236) 1 ) , maar een uitdrukking die onvertaalbaar is: „niet twee werkelijkheden, maar één: de in Christus openbaar geworden Gottwirklichkeit in der Weltwirklichkeit" (E 75 ,- 77
BB 452).

Afkortingen
SC Sanctorum Communio, Dogmatische Llniersuchung zur Sociologie der Kirche.
Munchen (1927) 1930, 219 S.
AS Akt and Sein, Transzendentalphilosophie and Ontologie in der systematischen
Theologie. Giitersloh 1931, 168 S.
SF Schóplung and Fall, Theologische Auslegung von Genesis 1 bis 3. Munchen
(1934) 1955 3, 120 S.
N (Nachf olge, München 1937, 252 S), Navolging (vertaling door Dr. E. A. Franc
ken-Dupers) . Amsterdam 1964, 303 pp.
LE (Gemeinsames Leben. Munchen (1938) 1961 10, Leven met elkander. 's-Gravenhage 19525, 87 pp.
E Ethik. Munchen (1940) ' 1949, 19636.
V Versuchung. Munchen 1953 (19563 ), 64 S.
VO ( Widerstand and Ergebung, Briefe and Aufzeichnungen aus der Haft (19431945) 196211 ) Verzet en Overgave (vertaling door Mej. Dr. M. A. H. Stomps).
Amsterdam z.j., 216 pp.
GS Gesammelte Schriften. Munchen I 1958, 527 S.; II 1959, 643 S.; III 1960, 554
S.; IV 1961, 634 S. De in deze vier delen verzamelde brieven, opstellen, lessen, preken
en andere documenten beslaan het tijdvak van 1927 tot 1944. Om het de lezer mogelijk
te maken elk citaat in Bonhoeffers leven te situeren, geven wij behalve afkorting, band
en bladzijde ook het jaartal van ontstaan.
BB Bonhoeffer Brevier, zusammengestellt and herausgegeben von Otto Dudzus.
Munchen 1963, 517 S.
1 ) Zin voor rechtvaardiging van deze confrontatie: Ignatius of de spiritualiteit der
jezuïeten, Lannoo, 1964, pp. 124, 161, 189, 194, door de schrijver van dit artikel.

Alva in de Nederlanden
Een nieuw beeld
M. DIERICKX S.J.

V

ELE personen en gebeurtenissen hebben in de geschiedschrijving
sinds lang een tamelijk vast beeld gekregen. Het gebeurt echter
regelmatig dat nieuwe onderzoekingen een feit of een personage in een
heel ander licht stellen. Dit nu is, sinds de laatste wereldoorlog, gebeurd met het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden van
1567 tot 1573.
Laten wij de volgende elementen even onder de loep nemen: 1. de
algemene politiek van de gouverneur; 2, de repressie door de Raad van
Beroerten; 3. het proces tegen Egmond en Hoorn; 4. de reorganisatie
van de kerkelijke hiërarchie in de Nederlanden; 5. de honderdste, twintigste en tiende penningen; 6. de bestraffing van opstandige steden.
1. Alva's algemene politiek
Om een oordeel te kunnen vellen over de algemene politiek van
Don Alvarez de Toledo, hertog van Alva, die door Filips II in 1567
naar de Nederlanden werd gezonden am de hertogin Margareta van
Parma te vervangen, moeten wij enerzijds weten welke opdracht hij
van de Koning meekreeg, anderzijds hoe hij daar zelf tegenover stond.
Het eerste maken wij op uit een studie die Prof. L. van der Essen
in 1948 hieraan wijdde. Aanvankelijk heeft Filips II de Nederlanden
geregeerd in het spoor van zijn vader Keizer Karel V. De beeldenstorm en de rebellie van de winter 1566 - 67 schokten hem tot in het
diepste van zijn ziel en bewerkten dat hij in de Nederlanden voortaan
de politiek van de Reyes Católicos in Spanje navolgde. Prof. van der
Essen schrijft: „Het programma van actie dat Alva meekrijgt, is tekenend: met de privilegiën der steden geen rekening houden of ze vernietigen; op kosten van de inwoners te Antwerpen, Valencijn, Vlissingen, Amsterdam en Maastricht kastelen oprichten die de bevolking in
bedwang zullen houden en steunpunten zullen zijn van een militaire
bezetting; in de plaats van de stedelijke magistraat koninklijke ambtenaren aanstellen — herinneren we hier aan de Spaanse coregidor —
belastingen heffen zonder de toestemming van de Nederlanders, de
inheemse troepen die Margareta aangeworven had, onverwijld ontbinden. Nu kan Filips de Nederlanden regeren in den geest van de Reyes
catolicos" 1- ) .
1 ) L. van der Essen, Een punt van methode betreffende de studie van de opstand
der Nederlanden in de XVIe eeuw, in Mededelingen Kon. Vl. Acad. Wet. Lett. en
Schone Kunsten Belg., Klasse der Letteren, X, 1948, no. 3, p. 18.
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De houding van de hertog van Alva kunnen wij nu veel beter leren
kennen sinds een van zijn nazaten, de Duque de Alba, in 1952 de briefwisseling van zijn verre voorvader in een Epistolario van drie dikke inkwarto delen heeft uitgegeven. Op 14 september 1567 schrijft Alva zowel aan de Spaanse gezant te Wenen als aan die te Rome dat hij op last
van de Koning gedwongen is geweest enige arrestaties te doen, o.a. die
van Egmont en Hoorn, omdat men nu eenmaal niet anders kon, maar
dat hij vrijwillig velen naar het buitenland heeft laten ontkomen. Dat dit
geen woorden in de wind zijn, blijkt uit een brief van dezelfde dag aan
de Koning, waarin hij schrijft: „enigen zeggen mij dat men wegtrekt
( dat sommigen emigreren) , maar ik beijver mij niet om ze gevangen
te nemen, omdat ik overtuigd ben dat de rust van deze staten er niet in
bestaat mensen te onthoofden die door anderen tot hun daden werden
bewogen" l ) .
Een andere algemene karakteristiek die Alva eer aandoet, moeten
wij nog even vermelden. Op 20 januari 1568 dringt hij bij de Koning
aan op diens sinds lang ontworpen bezoek aan de Nederlanden: „Uwe
Majesteit weze gefeliciteerd om haar komst, wanneer zij hiertoe besluit.
De financiële kwestie zou ik afgehandeld wensen, want het zal een
zaak zijn waarbij men misschien enige ontevredenheid zal verwekken;
en al wat ontevredenheid verwekt of geweld vereist, zou ik willen gedaan hebben voor de komst van Uwe Majesteit, opdat het hatelijke
op mij zou vallen" 3 ) .
2. De Raad van Beroerten

Om de repressie door de Raad van Beroerten rechtvaardig te beoordelen moeten wij bedenken dat de beeldenstorm van Frans-Vlaanderen
over de hele Nederlanden tot in het hoge noorden was doorgetrokken
en dat er in de winter van 1566 -1567 een echte rebellie tegen het
staatsgezag was geweest. De landvoogdes had Doornik en Valenciennes met geweld moeten veroveren, terwijl Maastricht en 's-Hertogenbosch slechts voor het naderende leger capituleerden, en Antwerpen en
Amsterdam pas in het voorjaar van 1567 koninklijke troepen hadden
willen innemen. In de ogen van de Koning hadden de Nederlandse
ketters en rebellen hun privilegies verbeurd en dus richtte hij een Raad
van Beroerten op die in strijd was met de aloude voorrechten van berechting.
Het aantal slachtoffers van de Raad van Beroerten, die men Bloed2) Duque de Alba, Epistolario del III Duque de Alba don Fernando Alvarez de
Toledo, deel I, Madrid, 1952, pp. 672-673.
3) Idem, o.c., deel II, p. 20.
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raad noemde, heeft men steeds zeer hoog aangeslagen. Zelfs ervaren
historici als een Pirenne of de huidige Prof. Gilissen van Brussel spreken van 8.000 executies. In 1961 heeft Dr. A. L. E. Verheyden echter
een lijst van alle veroordeelden opgemaakt, waarin hij alle namen heeft
opgenomen die voorkomen op de dagingslijsten van de Raad en op de
confiscatielijsten van de vier Rekenkamers 4 ) .
Verheyden vermeldt 12.203 gedaagden, van wie er 8.957 op de
confiscatielijsten voorkomen, wat een executie, verbanning of veroordeling bij verstek veronderstelt, terwijl hij er 1073 als geëxecuteerden aanstipt. Aangezien de toenmalige bevolking van de Nederlanden gewoonlijk op drie miljoen inwoners wordt geraamd, zien wij dat vier per duizend inwoners voor de Raad van Beroerten werden gedagvaard, en drie
per duizend, meestal bij verstek, veroordeeld, terwijl iets meer dan één
per drieduizend inwoners ter dood werd veroordeeld en geëxecuteerd.
Deze cijfers liggen dus veel en veel lager dan men tot nog toe aannam.
Om de feitelijke betekenis van deze cijfers nog beter te beseffen, laten
wij ze vergelijken met die van de repressie in België in 1944 - 45. Op
een bevolking van 8.345.534 inwoners werden toen 346.000 personen
vervolgd, of 41 per duizend; 53.000, of 6 per duizend, werden meestal
door speciale rechtbanken tot een of andere straf veroordeeld; 2.940
werden ter dood veroordeeld, dat is één per drieduizend en, ofschoon
de doodstraf in België in de tweede helft van de 19e eeuw was af geschaf t, werden toch nog één op twaalf, namelijk 242 ter-dood-veroordeelden terechtgesteld.
De repressie onder Alva had nog een tweede aspect: de 'massale
emigratie', zoals men doorgaans zegt. Welnu in 1962 hield de protestantse historicus Dr. Braekman voor het Belgisch Comité voor vergelijr
kende Kerkgeschiedenis een voordracht over de 'Belgische' protestantse
emigratie in de 16e en 17e eeuw. Hij kwam tot het besluit dat ongeveer
100.000 'Belgische' emigranten ons land verlieten tussen 1522 en 1650,
van wie 35.000 tijdens het bewind van Alva. Als wij dit laatste getal
tot 60.000 verhogen voor de hele Nederlanden, dan zouden onder Alva
2% van de bevolking zijn uitgeweken, wat men toch moeilijk een 'massale uitwijking' kan noemen.
3. Het proces tegen de Vliesridders Egmont en Hoorn

Geen enkele zaak heeft zozeer de antipathie, om niet te zeggen de
haat van tallozen tegen Alva opgewekt als de executie van de sympathieke, loyale, diep-katholieke graaf van Egmont op de Grote Markt te
4 ) A. L. E. Verheyden, Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés (15671573), Brussel, 1961 (Acad. roy. Belg. Comm. roy. Hist., in-kwarto).
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Brussel op 5 juni 1568. In de machtiging aan Alva op 15 april 1567
verleende de Koning de landvoogd het recht om alle onderdanen en
vazallen voor het gerecht te dagen, welke ook hun voorrechten mochten
geweest zijn, want wie aan majesteitsschennis tegenover God en de
Koning schuldig werd bevonden, had alle voorrechten, ook die van
Vliesridder, verbeurd.
In opdracht van de Koning liet de gouverneur-generaal de graven
van Egmont en Hoorn op 9 september 1567 arresteren. Uit brieven van
Alva merken wij dat deze arrestatie hem zwaar op het hart woog. Zo
schreef hij b.v. vijf dagen nadien aan de Spaanse gezant te Wenen:
„Ik hoop dat zij zich zo goed zullen weten te verdedigen dat zij hun
onschuld zullen aantonen, want, werkelijk, ik wens het zozeer als was
het iets dat mijn eigen vader betrof; en van mijn kant zal ik er de hand
aan houden dat men naar recht en rede met alle rechtvaardigheid optrede, zoals ik aan de andere ridders van dezelfde Gulden-Vliesorde
die voor het ogenblik hier zijn, heb beloofd" 5)
Dat dit geen huichelarij was, blijkt uit een ander feit. Ofschoon de
Koning hem had verklaard dat de misdaad van majesteitsschennis niet
begrepen was in de vergrijpen die de Vliesridders onder elkaar oordeelden, liet hij toch een onderzoek in de statuten van de Vliesorde instellen
om de juiste toedracht te kennen. Op 19 januari 1568 schreef hij hierover een vier bladzijden lange brief, waarvan de inhoud hierop neerkomt: volgens de eerste statuten van 1468 was het Ordekapittel alleen
bevoegd voor zaken van eer; op het kapittel van 1516, toen Karel V
pas 16 jaar oud was, had men door het artikel 11 de rechtsbevoegdheid
van de Orde tot alle zaken uitgebreid, maar op het kapittel van 1531 te
Brussel werd, op aandringen van de nu machtige Keizer Karel V, het
artikel 11 van 1516 weer geschrapt 8 ) . Het tekent o.i. wel de rechtgeaarde hertog dat een bevel van de koning voor hem niet volstond. maar
dat hij persoonlijk de statuten van de Vliesridders liet onderzoeken, eer
hij de gearresteerde ridders voor het gerecht liet verschijnen.
In herhaalde brieven aan de Koning gaf de landvoogd uiting aan
zijn bezorgdheid voor de graven en in het bijzonder voor het gezin van
Egmont. Drie dagen na de terechtstelling schreef hij aan Filips II:
„Het doet mij pijn aan het hart dat zo belangrijke personen, aan wie
Uwe Majesteit de weldaden bewezen heeft die iedereen kent, zich zo
slecht hebben gedragen, dat men tot dit punt is moeten komen. ( ... )
Ik heb het grootste medelijden met de gravin van Egmont en zoveel
arm volk als de graaf nalaat. Ik smeek Uwe Majesteit, er medelijden
5) Duque de Alba, Epistolario, deel I, Madrid, 1952, pp. 674-675.

6) Idem, o.c., deel II, pp. 12-16.
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mee te hebben en haar uw gunst te verlenen, dat zij kunnen bestaan,
aangezien de bruidschat van de gravin niet volstaat om één jaar te
leven; Uwe Majesteit vergeve mij dat ik ongevraagd op de beslissing
vooruitloop ...." 7 ) .
Dit alles zou erg mooi zijn indien Egmont werkelijk de dood schuldig
was. De vraag is echter of men niet een gerechtelijke moord heeft
bedreven. Onlangs heeft aan de universiteit van Leuven De Troeyer
een thesis verdedigd over deze kwestie 8 ) . De auteur bedoelt niet
„een antwoord te geven op de vraag naar een mogelijke morele schuld
en evenmin op de vraag of het verzet tegen Filips' politiek een goed
recht is geweest'', maar alleen of Egmont volgens het toen vigerend
recht schuldig was. Welnu hij besluit: „Theoretisch gezien was Egmont
volgens de toenmalige wetgeving reeds in 1564 de dood schuldig".
Persoonlijk gaan wij niet akkoord met het besluit van de auteur, want
indien Egmont, zoals Megen, op de beslissende 13e maart 1566 voor
de Koning had geopteerd, zou hij, evenmin als Megen, voor zijn houding in de jaren 1559 - 1564 later lastig zijn gevallen; wij menen evenwel dat, volgens de toenmalige rechtsnormen, Egmont voor zijn houding van maart 1566 tot begin 1567 wel schuldig was, in de betekenis
van De Troeyer. Als dit oordeel juist is, kunnen wij Alva niet van een
gerechtelijke moord beschuldigen. Maar dan blijft toch nog steeds dat
men, om andere dan gerechtelijke motieven, er verkeerd aan deed,
Egmont terecht te stellen.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de hertog van Alva met tegenzin het proces tegen Egmont is begonnen, dat hij waarschijnlijk hoopte
Egmont vrijuit te zien gaan, dat hij, overtuigd van Egmonts hoogverraad, hem ter dood heeft doen veroordelen en terechtstellen, maar dat
hij nadien het mogelijke heeft gedaan om het lot van Egmonts weduwe
en vele kinderen te verzachten.
4. Alva is bezorgd om bloeiende abdijen en goede bisschoppen
Over de reorganisatie van de hele kerkelijke hiërarchie in de
Nederlanden moeten wij verwijzen naar een synthetische studie en een
driedelige bronnenpublikatie van onszelf 9 ) . Het is voldoende geweten
7 ) Idem, o.c., Deel II, pp. 38-39.
s ) P. B. De Troeyer, Lamoraal van Egmont. Een critische studie over zijn rol in de
jaren 1559-1564 in verband met het schuldvraagstuk. Brussel, 1961 (Verh. Kon. Vl.
Acad. Wet. Lett. en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren. Verh. no. 40) .
9 ) M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder
Filips II (1559-1570), Antwerpen-Utrecht, 1950; Idem, Documents inédits sur l'érection
des nouveaux diocèses aux Pays-Bas (1521-1570), 3 delen, Brussel, 1960-1962 (Kon.
Belg. Acad., Kon. Comm. Gesch., in -8°.
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dat bij de aankomst van Alva in de Nederlanden in 1567, d.i. acht jaar
na de algemene oprichtingsbul van de nieuwe bisdommen en zes jaar
na de omschrijvings- en dotatiebullen van de afzonderlijke bisdommen,
slechts 8 van de 14 nieuwe bisschoppen waren geïnstalleerd, terwijl vier
van hen slechts over een deel van hun bisdom jurisdictie konden uitoefenen. Alva heeft ervoor gezorgd dat de veertien bisschoppen tegen
het einde van 1570 allen geïnstalleerd waren en de volle rechtsmacht
over heel het grondgebied van hun bisdom konden uitoefenen, en eveneens dat de decreten van Trente overal werden toegepast. Al mengde
hij zich, naar onze huidige opvattingen, te veel in kerkelijke kwesties,
toch heeft hij voor de katholieke reformatie in de Nederlanden zeer
grote verdiensten, In verband met ons onderwerp zullen wij slechts op
twee punten wijzen die tonen dat Alva met de echte belangen van de
Kerk begaan was: zijn houding betreffende de incorporatie van drie
Brabantse abdijen bij de drie Brabantse bisdommen, en die betreffende
de keuze van de nieuwe bisschoppen.
De omschrijvings- en dotatiebullen van Mechelen, Antwerpen en
's-Hertogenbosch van 1561 hadden bepaald dat respectievelijk de
abdijen van Affligem, Sint-Bernards en Tongerlo bij deze bisdommen
zouden worden ingelijfd of geïncorporeerd. Hiertegen rees verzet,
zowel vanwege de monniken, die deze 'eeuwige commende' wilden
afwenden, als vanwege de adel en de Staten-Provinciaal, aangezien
in dat geval die drie door de Koning aangeduide bisschoppen als abten
in de Staten zouden zetelen. Het verzet liep zo hoog op, dat de Koning
zich op 30 juli 1564 verplicht zag de abdijen hun volledige vrijheid toe
te zeggen, mits een behoorlijk jaargeld voor de drie bisschoppen. Door
de schuld evenwel van de Staten van Brabant had de paus, toen Alva
in de Nederlanden arriveerde, nog steeds zijn goedkeuring niet gehecht
aan deze voorgestelde wijziging der bullen.
Op 15 oktober 1567 drong Filips II er bij Alva op aan, uit te zien
hoe men de drie bisschoppen in het bezit van de hun toegewezen abdij
kon stellen, daar de bullen van 1561 nog steeds van kracht waren en
het akkoord van 30 juli 1564 hem in de prerevolutionaire periode met
geweld was afgedwongen. Na de zaak eens grondig te hebben bekeken,
kwam de hertog evenwel op 21 juni 1568 bij de koning met een persoonlijk voorstel aandragen: men zou aan het hoofd van de drie toen
vacante abdijen echte abten uit de orde aanstellen en aan de drie bisschoppen een jaargeld op de abdijen reserveren, ten bedrage van hetgeen de algemene oprichtingsbul van 1559 had bepaald; dit bedrag zou
men evenwel zo koppelen aan de constante waardevermindering van de
munt, dat de koopwaarde ervan dezelfde bleef. Hij zag hier twee voor-
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delen in: allereerst zou het religieuze leven van de monniken beter
gewaarborgd zijn met een eigen abt dan met een bisschop, en daarenboven was dit meer in overeenkomst met het akkoord van 30 juli 1564,
dat de Koning plechtig had ondertekend.
Door voortdurend aandringen wist Alva de Koning van de degelijkheid van zijn voorstel te overtuigen. Hij zond ook in het geheim een
gezant naar Rome, waar Granvelle, de aartsbisschop van Mechelen en
vroegere almachtige eerste-minister van de Koning in de Nederlanden,
verbleef. Maar Granvelle, die er niets voor voelde de 90.000 florijn
jaarlijkse inkomsten van de abdij van Affligem te ruilen tegen een jaargeld van 10.000 florijn, wist Filips II weer om te praten. Zo kreeg Alva
van de Koning het bevel de goedkeuring van het akkoord van 1564 te
Rome te bewerken, wat Alva dan ook deed. Hij kon echter niet nalaten
op te merken: „de abdijen zullen er slecht bij varen". In deze kwestie
had de leek Alva een juister inzicht in de vereisten van het geestelijk
leven in de abdijen dan de bisschoppen Granvelle en Sonnius, de vaders
van het heilloze plan van de incorporatie van abdijen bij bisdommen.
Aangezien de Koning van de paus het recht had gekregen om de
kandidaten voor de bisschopszetels aan te duiden, zorgde Alva voor de
keuze van ijverige en geschikte personen. Zo schreef hij op 1 maart
1568 naar de koning om kandidaten voor de vacant geworden bisschopszetel van Brugge aan te duiden; eerst wees hij de twee kandidaten af die Margareta van Parma vóór haar vertrek uit de Nederlanden had voorgesteld, omdat zij geen Nederlands kenden, „daar een van
de voornaamste redenen van Uwe Majesteit om het bisdom Doornik te
splitsen en het bisdom Brugge op te richten is geweest het verschil in
taal, wijl men in Doornik Frans spreekt en in Brugge Vlaams". Dan
duidde hij zelf vier kandidaten aan, waarvan de ene reeds benoemd was
voor de zetel van Leeuwarden, maar daarvoor niet geschikt daar hij
geen Fries kende, terwijl de andere drie kandidaten telkens als ijverige
priesters en goede predikanten werden getypeerd.
Toen het volgend jaar een bisschop moest worden aangeduid voor
de nog steeds vacante zetel van Antwerpen, de stad waar, wegens de
haven en de aanwezigheid van 14.000 vreemdelingen, zovele protestanten verbleven, zorgde Alva ervoor dat er een kranige, wilskrachtige
man werd benoemd: hij kon bewerken dat Sonnius, de bisschop van
's-Hertogenbosch, naar Antwerpen werd overgeplaatst. Naar onze
overtuiging was Alva er hoofdzakelijk om bezorgd, ijverige en vurige
bisschoppen te doen benoemen, die de katholieke hervorming krachtig
ter hand konden nemen.
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5. Alva's Honderdste, Twintigste en Tiende penningen
Toen Alva in de Nederlanden aankwam, was de staatskas leeg, de
staatsschuld bedroeg miljoenen en de negenjarige bede van 1558 was
juist afgelopen. Niettegenstaande er veel troepen in de Nederlanden
gelegerd waren, drong Filips II erop aan dat het land zichzelf zou
bedruipen. Het stelsel van de gewone en buitengewone beden leek
echter niet in staat om de financiën gezond te maken. De vraag kon
gesteld of misschien het hele bedestelsel niet foutief was. Immers wanneer een bede was toegestaan, werd het bedrag over de verschillende
provinciën en binnen de provinciën over de kwartieren, steden en
dorpen verder verdeeld, volgens een vast repartitiestelsel, dat sinds
jaar en dag in zwang was en geen rekening hield met de economische
opkomst of het verval van steden of gewesten. Daarenboven werden de
beden uitsluitend geheven op de onroerende goederen en op tol- en
andere vaste rechten, soms aangevuld, vooral bij buitengewone beden,
door rechtstreekse belastingen op de voornaamste levensmiddelen. Dit
bedestelsel was dus aan de landbouweconomie van de middeleeuwen
aangepast, niet aan de 16e eeuw met zijn groothandel en grootnijverheid. Tenslotte waren clerus en adel dan meestal nog vrijgesteld, zodat
de hele belastingdruk op de schouders van de derde stand neerkwam.
Reeds vroeger had men getracht op een andere manier belastingen
te heffen, maar telkens was men in het oude spoor teruggevallen. Nu
zou Alva met zijn gewone krachtdadigheid eens beproeven nieuwe
wegen op te gaan. Wij moeten echter duidelijk onderscheid maken
tussen de honderdste, de twintigste en de tiende penning.
Over de honderdste penning verscheen in 1946 een interessant artikel van M. Arnould 10 ) , met als algemene conclusie: „De hedendaagse
historici die de wetgeving van de honderdste penning bestudeerd hebben, zijn het er over eens dat dit een werkelijk moderne en samenhangende vorm van belasting was. De honderdste penning was ongetwijfeld een grote vooruitgang".
Waarin bestond hij? Krachtens de ordonnantie van 9 september 1569
zou, gezien de grote geldnood, eenmaal de honderdste penning geheven
worden zowel op het roerend als op het onroerend goed. De waarde
van het onroerend goed werd berekend volgens zijn rente, die in de
stad hoger was dan op het platteland. Zo kwam de honderdste penning
op de onroerende goederen neer op 16 a 22% van de jaarlijkse opbrengst ervan, wat als kapitaalsbelasting veel is, maar hij werd maar
ééns geheven. Men had op 5 miljoen gulden gehoopt; volgens Arnould
10) M. Arnould, L'impct sur le capital en Belgique au XVIe siècle, in Le Hainaut
économique, 1 (1946) pp. 1745.
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bracht de honderdste penning 3.628.507 gulden op. Wanneer men deze
opbrengst vergelijkt met de quoten van het oude bedestelsel, merkt men
dat volgens het oude bedestelsel Brabant, Holland en Zeeland te veel
betaalden, maar Vlaanderen, Henegouwen en Artois te weinig. In
Brabant zelf waren de kwartieren Den Bosch en Leuven nog eens ver
boven hun waarde gekwoteerd, en wat de steden aangaat, was Antwerpen veel te laag aangeslagen. Om ons bij één voorbeeld te bepalen:
in het oude bedestelsel betaalde 's-Hertogenbosch ongeveer het dubbele
en Antwerpen slechts ongeveer een derde van hetgeen de honderdste
penning uitwees, m.a.w, de inwoners van Den Bosch betaalden zesmaal
meer dan de Antwerpenaren! Zuiver sociaal gezien was de honderdste
penning een schitterende innovatie, wat nog niet wil zeggen dat de
Nederlanders met genoegen hun penning stortten.
De twintigste penning bestond in het heffen van 5% op de verkoop
van onroerende goederen. Aangezien wij in onze dagen aan veel hogere
heffingen gewend zijn, vinden wij dit een lage belasting, maar het was
een nieuwigheid en ze wekte verzet. Toch is er in de documenten
slechts weinig over dit verzet tegen de twintigste penning te vinden.
De oppositie werd op de tiende penning geconcentreerd.
In Alva's voorstel van 21 maart 1569 bestond de tiende penning in
het heffen van 10% op de verkoopprijs van alle roerende goederen, bij
iedere overdracht te betalen, en ook in een tol van 10% bij de uitvoer.
Weliswaar bestond een dergelijke belasting in Spanje, maar de Spaanse
toestanden waren de Nederlandse niet. Dadelijk zetten de Staten der
patrimoniale gewesten zich schrap, des te meer daar de hertog deze
belasting voor altijd wilde invoeren. Gezien het verzet en de geldnood,
nam de hertog genoegen met een jaarlijkse bede van twee miljoen gedurende twee jaar, en liet intussen de bezwaren onderzoeken. In 1571
legde hij echter de tiende penning op, wat hem niet belette hem later
nog te 'modereren'. Kort na de tweede wereldoorlog wijdde J. Craeybeckx twee studiën aan dit onderwerp en hij schreef: „Na de laatste
moderatie van 26 februari 1572 zag de belasting er uit als volgt: het
was nu een heffing op de eerste en de laatste verkoop (en dus niet meer
op alle overdrachten) van de roerende goederen. Granen en grondstoffen waren volledig vrijgesteld. Ook de eerste verkoop van vee en landbouwprodukten bleef onbelast. Slachtgelden waren in de plaats geko
men van de 10e penning op het vlees. De transithandel was volledig
vrijgesteld en de 10e penning op de export was vervangen door een
30e penning (3,3%) . Alva heeft met de ernstige bezwaren uit de
Statenremonstranties in een ruime mate rekening gehouden". Craeybeckx durfde zelfs te schrijven: „dat de 10e penning, alle verhoudingen
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in acht genomen, geen onrechtvaardige belasting was" 11)
Hier past nog een nevenbeschouwing bij. Op pathetische wijze heeft
Pirenne beschreven hoe deze tiende penning het hele economische leven
lam legde 12) . In 1949 kwam Prof. Verlinden in verzet tegen deze voorstelling en hij schreef: „dat de eigenlijke economische crisis in Vlaanderen ( ... ) in hoofdzaak te zoeken is in het decennium tussen 1580 en
1590" 13). Ook Craeybeckx kwam in zijn boven vermelde studiën tot
het besluit dat de tiende penning geen economische crisis had veroorzaakt, allereerst omdat er in deze jaren geen economische crisis was
geweest, en vervolgens omdat de tiende penning in Vlaanderen nergens, en in Brabant slechts sporadisch was geheven. In mei 1572 had
immers de hertog van Alva de tiende penning weer door een gewone
bede van twee miljoen gulden vervangen.
In 1961 heeft Craeybeckx zich echter nog eens met de tiende penning
beziggehouden en nu wijzigde hij zijn stellingen. Hij bevestigde dat de
10e penning in Vlaanderen en Brabant niets had opgebracht en geen
oorzaak was geweest van een economische inzinking, maar „de 10e
penning was inderdaad, zelfs in zijn meest gemodereerde vorm, nog
altijd een buitensporig hoge belasting". Hij wees er tevens op dat de
tiende penning een aanleiding en een oorzaak van de opstand was
geweest, niet omdat de Nederlanders pas in beweging kwamen toen
Alva naar hun beurs tastte, maar omdat de breed verspreide politieke
en godsdienstige ontevredenheid een uitlaat vond in het verzet tegen
een vaste belasting, die uiteindelijk de economische achteruitgang en de
blijvende knechting onder het Spaanse bewind zou betekenen 14) .
Al was de tiende penning dus te hoog voor een land van nijverheid
en handel als de Nederlanden, toch heeft Alva met zijn drie soorten
penningen de weg gewezen voor latere eeuwen. Reeds in 1928 schreef
M. Horn: „De financiële maatregelen van de hertog van Alva vertonen
heel veel overeenkomst met die welke de Belgische wetgever deze
laatste jaren genomen heeft uit naam van het recht en de rechtvaardigheid, uit naam van de economische wetenschap en de democratie" 15)
11) J . Craeybeckx, Aperçu sur l'histoire des impóts en Flandre et au Brabant au
cours du XVIe siècle, in Revue du Nord, 29 (1947) pp. 87-108, en Idem, De Staten
van Vlaanderen en de gewestelijke financiën in de XVIe eeuw. Het verzet tegen
Alva's tiende penning, in Handel. Maatsch. Gesch. Oudh. Gent, nieuwe reeks 4 (19491950) II, pp. 78-119.
12) H. Pirenne, Histoire de Belgique, Deel IV, Brussel, 3 1927, p. 24.
13) Ch. Verlinden, Hoe lang duurde de economische crisis in Vlaanderen onder
Filips IV?, in Bijdr. Gesch. Nederl., 4 (1949) pp. 16-26.
14) J. Craeybeckx, Alva's tiende penning een mythe ? in Bijdragen en Mededelingen
van het Historisch Genootschap (van Utrecht), 76 (1962) pp. 10-42.
15) M. Horn, Nos innovations fiscales depuis la guerre. Un grand précurseur: le
duc d'Albe, in La revue beige, 5 (1928) I, pp. 191-215.
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6. De hertog bestraft opstandige steden naargelang de omstandigheden
Vroeger heeft men meer dan eens geschreven dat de uitmoording en
de plundering van opstandige steden onder het bewind van Alva was
toe te schrijven aan de wreedheid van de Ijzeren Hertog en de wreedaardige manier van oorlogvoeren van de Spaanse tercios. Na grondig
onderzoek komt Prof. van der Essen tot andere conclusies. Van 1949
tot 1960 heeft hij voor de 'Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België" tien mededelingen
gegeven over de oorlogvoering van het Spaanse leger in onze gewesten.
Ons interesseert hier alleen de tweede, die handelt over de tijd van
Alva ^^).
Om de bestraffing van opstandige steden onder Alva goed te begrijpen, moeten wij duidelijk voor ogen houden wat Don Fadrique, Alva's
zoon, aan Don Luis de Requeséns zei, toen deze in 1573 de hertog
kwam aflossen. Hij onderscheidde zes gevallen: 1. de steden die een
koninklijk garnizoen hadden gevraagd, dat men niet had kunnen sturen;
2. de steden die vijandelijke troepen binnen hun muren hadden toegelaten omdat ze niet anders konden; 3. de steden die de toegang aan
koninklijke troepen hadden ontzegd, maar integendeel troepen van
rebellen hadden binnengehaald; 4. de opstandige steden die, ofschoon
in staat zich te verdedigen, voor de koninklijke troepen hadden gecapituleerd, lang vóór de belegeringsbatterijen stonden opgesteld; 5. de
steden die, niet in staat zich te verdedigen, zich pas hadden overgegeven na het opstellen der koninklijke belegeringsbatterijen; en tenslotte
6. de steden die gewapenderhand door de koninklijke troepen waren
veroverd.
Laten wij even de zes gevallen die zich onder de hertog van Alva
voordeden, onderzoeken: Mons (Bergen), Mechelen, Leuven, Zutphen,
Naarden en Haarlem.
1. Nadat Mons op 24 mei 1572 door Lodewijk van Nassau was
ingenomen, kon Alva de stad pas vier maanden later opnieuw veroveren, en dit na bloedige gevechten. Toch schonk hij tamelijk zachte
capitulatievoorwaarden, maar hij liet 90 inwoners opknopen. De hertog
schreef aan de Koning dat hij volgens het vigerend oorlogsrecht de
stad had kunnen laten plunderen, maar dat hij ze mild had behandeld
om wille van haar vroegere trouw.
16) L. van der Essen, Kritisch onderzoek betreffende
ende de oorlogvoering van het
Spaanse leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw, nl. de bestraffing van opstandige
steden, I: Tijdens het bewind van Alva, in Meded. Kon. Vl. Acad. Wet. Lett. Schone
Kunsten van België, Jrg. XII, 1950, no. 1.
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2. Mechelen had in 1572 koninklijke troepen geweigerd, met de
bewering dat het zich zelf wel kon verdedigen, en had daarna orangistische troepen binnengelaten. Toen echter Alva met zijn troepen
naderde, sloeg het orangistisch garnizoen op de vlucht en de hertog
bezette de stad zonder moeite. Drie, vier dagen moordden en brandden
de soldaten. Van der Essen heeft dit geval grondig onderzocht en komt
tot het besluit dat de troepen bij gebrek aan dinero, aan geld, uit den
band waren gesprongen en zichzelf hadden betaald, des te meer daar
de hertog hun het kort daarvoor veroverde Mons niet had laten plunderen.
3. Leuven had in de zomer van 1572, toen Oranje met een leger de
stadsmuren naderde, zich vrijgekocht door de prins 16.000 carolusgulden te betalen. De stad vreesde erg toen Alva met troepen naderde,
maar deze legerde slechts één dag in de stad en trok reeds de volgende
dag verder zonder de stad te bestraffen. Waarom? Gedeeltelijk omdat
de schuld van Leuven niet zo groot was als die van Mechelen, maar
vooral omdat hij de stad niet kon straffen zonder ook de universiteit te
treffen, die als een bolwerk tegen het protestantisme gold.
4. In 1572 veroverden de Spaanse tercios de stad Zutphen in Gelre
gewapenderhand. Heel het garnizoen werd over de kling gejaagd, vele
inwoners gedood en een deel der stad in brand gestoken. In zijn verslag
schrijft Alva dat hij tot deze strenge bestraffing besloot om een voorbeeld te stellen en, zoals weleer door de brandstichting van Duren heel
Gelre in de handen van Keizer Karel was gevallen, op die manier heel
Gelre te veroveren. De terreurmethode had succes en heel Gelre en
Overijssel gaven zich over.
5. Naarden dacht slechts aan capituleren toen de oorlogsbatterijen
reeds waren opgesteld. Er schijnt gedurende de onderhandelingen te
zijn geschoten, in elk geval namen de Spanjaarden de stad stormenderhand in en richtten er de meest brutale afslachting aan van Alva's
bewind. De reden was wel voor een deel dat Naarden als een nest van
ketters doorging, maar van der Essen voegt er aan toe: „Hier staan we
voor een werkelijke oorlogswet: tientallen voorbeelden ervan hebben
we in de Spaanse en Italiaanse militaire memorialisten ontmoet en er
kan geen de minste twijfel bestaan dat die oorlogswet door het Spaanse
leger der Nederlanden werd toegepast".
6. Een zesde en laatste geval is dat van Haarlem. Het beleg door
Alva duurde zes maanden en ging gepaard met wreedheden aan weerszijden. In juni 1573 moest de stad capituleren. Het garnizoen werd terechtgesteld, de 600 Hoog-Duitsers werden weggestuurd, een aantal
burgers werden voorlopig gevangen gezet en vijf of zes burgers gedood,
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terwijl de stad zich van plundering kon vrijkopen door 100.000 gulden
te betalen voor de soldaten. Alva stond deze relatief milde behandeling
toe in de hoop dat de andere opstandige steden zouden capituleren,
wat echter niet gebeurde.
Prof. van der Essen besluit zijn studie aldus: „uit al het voorgaande
blijkt zonneklaar dat, zoals men het gewoonlijk gedaan heeft, men al
de gevallen van bestraffing van opstandige steden onder Alva's bewind
niet in één adem mag noemen, en dat men die bestraffing niet mag
voorstellen als het gevolg van een enkele en dezelfde politiek, gewoonlijk „politiek van terreur" genoemd, waarvan de inspiratie zou te zoeken
zijn in de bloeddorstigheid der Spanjaarden en hun wreedaardige
manier van oorlogvoeren. Zo eenvoudig is het niet: de redenen liggen
dieper, en indien men zonder twijfel in de feiten algemene regels en
oorlogswetten kan vinden en toegepast zien, dan nog zijn de omstandigheden in ieder geval van verschillende aard".
Hiermee kunnen wij ons exposé besluiten. Uit al deze studiën, die
uitsluitend door Zuidnederlandse historici zijn gedaan, blijkt dat op
bestuurlijk, gerechtelijk, kerkelijk, fiscaal, en militair gebied talrijke
nieuwe elementen wijzen op een meer humane hertog, een overtuigd
christen met gezonde principes, een knappere gouverneur en een minder
wrede generaal dan de geschiedenisboeken hem tot nog toe afgebeeld
hebben. Zeker, Alva was te zeer een echte zoon van het vurige, katholieke Spanje, dan dat hij de gematigde, erasmiaanse, vrijheidslievende
Nederlanders, met hun ingeboren antipathie voor gewelddadige onderdrukking, ook op godsdienstig gebied, had kunnen begrijpen. Dit wil
echter niet zeggen dat wij zijn bestuur van de Nederlanden niet naar
volle rechtvaardigheid moeten beoordelen en zijn persoon volle recht
laten wedervaren.

Geritsel in de bladeren

DR. N. SNIJDERSrO01VIEN

Wij hooren Vrijheids zoete lokken wel,
en reppen ons .... Niemand wil achterblijven:
wij werpen van ons het lange en stijve
vrouwegewaad, om licht te gaan en snel.
H. Roland Holst: „De vrouw in het woud".

H

ET is erg moeilijk, zo niet onmogelijk voor een mens om afstand

te nemen van de tijd en de situatie, waarin hij zelf leeft en waardoor hij gevormd is. Toch zal, dunkt mij, in het jaar 2000 niemand
ontkennen, dat in de zestiger jaren geschiedenis gemaakt werd voor de
katholieke Kerk. Men zal boeken, in die tijd verschenen, herkennen
niet enkel aan hun inhoud, maar ook aan hun taal en vormgeving. Wat
zal men zeggen van het in 1964 in Nederland verschenen boek van
mevrouw Tine Govaart-Halkes Storm na de stilte 1 ) , over de plaats van
de vrouw in de Kerk? Het zal weinig moeite kosten om de tijd te bepalen waarin het geschreven werd: tijdens het tweede Vaticaans Concilie,
kort voor de derde zitting, waarin over 'Kerk en Wereld' gesproken
werd.
Het tweede Vaticaans Concilie, symptoom en gevolg van een zich
allerwege veranderend mens- en wereldbeeld, waarbij de katholieke
Kerk naar een door Johannes XXIII ingeluide vernieuwing, een aggiornamento zocht. Een vernieuwing, een storm in de Kerk, waarin men
de werking van de Geest duidelijk meende te speuren. Een storm is er
niet ineens. Het is altijd een gecompliceerde aangelegenheid, die begint
met geritsel in de bladeren. Het ritselt hier en daar en dan is het weer
stil. Misschien is de onrust met dat geritsel voorbij, maar misschien ook
breekt de storm juist met volle hevigheid los als men denkt dat er niets
meer gebeuren zal.
Is er al storm? Ik weet het niet, ik kan dat niet beoordelen. Mevrouw
Govaart-Halkes rekent erop dat, wat wij nu waarnemen, het begin is
van storm — „de storm, waarin de Geest kerkscheppend was".
Wat zij beschrijft is geritsel in de bladeren — geritsel dat allang aan
de gang is, dat af en toe ophoudt maar toch geleidelijk in kracht toeneemt.
1964, tweede Vaticaans Concilie. Meer dan 2000 bisschoppen vergaderen over de toekomst van een Kerk, die voor driekwart met vrouwen gevuld is. Mannen hebben er altijd overwegend de leiding gehad,
1 ) Drs. T. Govaart-Halkes, Storm na de stilte (Ambo-serie) , De Fontein, Utrecht,
1964, 228 pp., f 9,75.
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maar vrouwen waren de trouwste volgelingen. Deze mannen nemen
diep-ingrijpende beslissingen betreffende Kerk-en-wereld. De vernieuwde theologie neemt immers duidelijk positief stelling tegenover —
of liever in de wereld.
Met de wereld verzet zij zich tegen onmenswaardige discriminatie;
in het groeiende solidariteitsgevoel van de mensen herkent zij de
naastenliefde, die Christus gebood en daarom probeert zij een onnodig
isolement te doorbreken.
In die wereld leven — globaal gezegd — evenveel mannen als
vrouwen. Die vrouwen, zo zegt de Kerk sinds onheugelijke (nou ja,
sinds lange) tijd, zijn als mens evenwaardig aan de man, ze zijn evenzeer verlost; ze hebben dezelfde rechten zich te ontplooien, niets wezenlijk-menselijks is hen vreemd.
Op dat Vaticaans Concilie, dat over Kerk-en-wereld spreekt, zijn
behalve meer dan tweeduizend bisschoppen in 1963 een aantal leken
toegelaten. Ik weet niet hoeveel, maar hun aantal staat zeker niet in
verhouding tot de vijftien vrouwen, die op de derde zitting waren: acht
oversten van religieuze orden, vijf ongehuwde vrouwen, twee weduwen.
( „Alle maagden en weduwen - !). Deze laatste zeven waren bovendien
alle vertegenwoordigsters van internationale vrouwen- en lekenorganisaties en 'natuurlijk' slechts toehoorsters. De vrouw in de Kerk kan nog
rust . g met Teresa van Avila zeggen: „Ik behoef er maar aan te denken
dat ik een vrouw ben en ik laat mijn vleugels vallen".
Meestal denkt ze er maar niét aan.
Bij het lezen van „Storm na de stilte" voelde me ik ineens in mijn
prillL jeugd verplaatst, in de jaren dat het leven nog rijk en Rooms was.
Dat er zeker wel iets goeds van die jaren te zeggen is, getuigt mijn
herinnering aan zuster Aloysia. Een stralende jonge zuster, die van
Onze Lieve Heer hield en ook van kleine kinderen en die met enthousiasme godsdienstles gaf in de derde klas. Het allermooiste wat een
mens op de wereld kon worden, zei zuster Aloysia, was priester. „]a",
knikten alle kleine meisjes met overtuiging. Zelfs zuster Aloysia dacht
er niet aan om „zuster worden" als maar enigzins gelijkwaardig daar
tegenover te stellen. En de kleine meisjes voelden zich een beetje teleurgesteld, en benijdden hun broertjes, die misdienaar mochten zijn. Nee,
voor de „vrouw in de Kerk" zagen zij niet zoveel toekomst en hun
aspiraties werden in de kiem gesmoord.
Een enkel meisje van toen is wakker gebleven, is opgestaan en gaan
spreken op het moment dat zij geritsel in de bladeren vernam en storm
verwachtte.
De Vrouw in de Kerk is geen geïsoleerd probleem van onze dagen
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en het kan beslist niet geïsoleerd behandeld worden. Het hangt samen
met de situatie van de „vrouw in de wereld", ongetwijfeld een aanmerkelijk gunstigere situatie. Het hangt allernauwst samen met de verhouding „Kerk en wereld" en „Christen en wereld". Om maar niet te spreken van de vraag naar de „leek in de Kerk".
Al deze onderwerpen komen in dit boek ter sprake, maar het wordt
toegespitst op de positie van de vrouw.
De schrijfster gaat ervan uit dat de mens voor zichzelf een opdracht
is. De persoonlijke God, die zich aan ons heeft willen openbaren, heeft
het mogelijk gemaakt om echt mens te worden. Wij hebben de ruimte
om de wezenlijke heilsboodschap te vertalen voor onze situatie, onze
menselijke existentie. Wij mogen daarbij geloven in een, zich via ups en
downs ontwikkelende gang van de mensheid naar de voltooiing toe.
Een voltooiing, waarin het mannelijke en het vrouwelijke harmonisch
geïntegreerd zijn.
Hetgeen de schrijfster voorstaat is een ontwikkeling, die zich in
een zeker deel van de beschaafde wereld allang aan het voltrekken is.
Toch, dacht ik, is die ontwikkeling niet zo éénduidig als hier beschreven
wordt. Het denken in-en-buiten de Kerk heeft zowel de man als de
vrouw van vandaag gevormd en eventueel misvormd. Naast de groeiende tendens om de vrouw als persoon en volwaardige partner te beschouwen vertoont de „beschaafde" wereld toch ook een sterke tendens om
haar speciaal als type-representant van haar sexe te beschouwen. Ik
vrees dat de oude Adam zich wat dit betreft nooit zal verloochenen.
En om eerlijk te zijn, Eva ook niet. De schrijfster is zelf niet helemaal
vrij van deze tendens. Men herkent die in haar toch nog wel geromantiseerde schildering van de „typisch vrouwelijke inbreng" in de wereld.
En wellicht ook in het feit, dat zij — die haar onderwerp waarachtig
wel beheerst — zo vaak op citaten leunt. Het excuus hiervoor aan het
slot van het boek is niet helemaal aanvaardbaar.
„Storm na de stilte" is een pleidooi aan de Kerk om nu eindelijk eens
duidelijk en resoluut het roer om te gooien wat de positie van de vrouw
betreft.
Na een historische uiteenzetting wordt de nieuwe visie op de vrouw
ontwikkeld, die haar weerslag heeft op huwelijk en gezin, op de positie
van de ongehuwde vrouw, op de vrouw als leek in de kerk en de vrouwelijke religieuze, op de vrouw en het ambt.
Dit laatste onderwerp wil ik liever buiten beschouwing laten. Laten
de theologische specialisten zich daar maar mee bezighouden — het
door zuster Aloysia aangebrachte trauma weerhoudt mij nog er een
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mening over neer te schrijven. Ook over hetgeen van de vrouwelijke
religieuzen gezegd wordt wil ik mij geen oordeel aanmatigen. Ik zal
mij beperken tot de grondgedachten en tot die hoofdstukken welke mij
als de meest geslaagde voorkomen.
Huwelijk en gezin
Hetgeen mevrouw Govaart-Halkes schrijft over het huwelijk is een
verademing. Zij ziet de man-vrouw relatie binnen het huwelijk als de
constante opgave elkaar in de uitbeelding van Christus' liefde voor
Zijn Kerk wezenlijk „vrij" te maken tot persoonlijke verantwoordelijkheid, tot samen beschikbaar zijn voor de Heer en voor dienst hier op
de wereld. Naarmate het christelijk huwelijk heilzamer wordt omdat het
zich inspireert op deze vrijheid, naarmate het „bescheidener" wordt als
deel van een groter geheel, wordt het meer het beeld van Gods liefdevol
omgaan met de mensen. Deze christelijke vrijheid is een gericht staan op
de Heer met het oog op de voltooiing. De groeiende aandacht voor de
persoonsontwikkeling van de mens en de positiever waardering van de
lichamelijkheid, van de sexualiteit van man en vrouw, scheppen een
argelozer vreugde in de beleving van het huwelijk. Er is meer zorg en
aandacht voor wat elk van beiden, ook aan geestelijke bagage, meebrengt; beiden 'zien' meer — om met Augustinus te spreken — wanneer ze het oog van de ander mede ter beschikking krijgen. In dit
partnerschap licht een idee van creativiteit, van vruchtbaarheid van het
huwelijk op, die veel verder gaat dan de biologische vruchtbaarheid.
Een huwelijk moet ook vruchtbaar zijn voor de wereld, voor de mensen
die er warmte, belangstelling, relativering van hun zorg of een nieuwe
oriëntering ontvangen. Die ruimere visie op de huwelijksvruchtbaarheid, die voor man èn vrouw geldt, houdt in, dat er naar harmonie
tussen beide aspecten gezocht moet worden, zodat de beleving van het
ene inspireert tot de verwerkelijking van het ander.
Dit huwelijk is evenzeer vruchtbaar voor de gehuwden zelf en in zeer
sterke mate daardoor voor hun kinderen. Deze vruchtbaarheid mogen
wij niet als een 'afgeleide' zien, met name voor de vrouw, als een
zekere luxe of toevoeging. Want pas deze vruchtbaarheid is de totaalmenselijke.
In het licht van de harmonie tussen deze twee taken van het huwelijk:
de voortplanting en de taak om de wereld bewoonbaar te maken, moet
men de vrouw in en buitenshuis zien; de biologische vruchtbaarheid en
de middelen die deze regelen. Met nadruk vraagt de schrijfster aan de
Kerk oog te krijgen voor deze nieuwe werkelijkheid, de nieuwe situatie
op christelijke wijze te doorlichten en te begeleiden. „Zij zal niet primair
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in moederlijke bezorgdheid op de gevaren van de complicaties moeten
wijzen, zelfs niet de zich uitbreidende taak van de gehuwde vrouw
als een noodzakelijk kwaad of een noodtoestand mogen zien'' (p. 50 ) .
Deze man-vrouw relatie heeft fundamenteel verband met de situatie
van het gezin, dat zij met Ponsioen „het open gezin in de open maatschappij" noemt. Het is een christelijke opdracht om niet alle warmte
van het gezin voor elkaar te gebruiken. Als liefdes-- en eenheidsgemeenschap moet het gezin iets daarvan voelbaar en zichtbaar maken daarbuiten, in een wereld die groeit naar het Rijk Gods. Het gezin moet
liever haven genoemd worden dan haard, omdat het voorbijgaand van
karakter is en kinderen opvoedt tot mensen, die zelf van hun leven een
antwoord aan God kunnen maken.
De ongehuwde vrouw

Proeft men in hetgeen de schrijfster zegt over huwelijk en gezin de
eigen ervaring, in hetgeen zij van de ongehuwde vrouw schrijft, vindt
men een grote mate van inleving.
Is er in wezen iets bijzonders aan de bestaanswijze van de ongehuwde vrouw in de wereld, zo vraagt zij zich af, of zijn de problemen alleen
maar tijd-. en cultuurgebonden? Zullen zij verdwijnen naarmate haar
bestaansvorm meer geïntegreerd raakt en daarmee ook geaccepteerd?
Zij meent dat er zowel wezenlijke als cultuurproblemen zijn en dat
er daarom zorgvuldig onderscheid gemaakt moet worden.
Wat de ongehuwde vrouw van de eenzaamheid het meest drukt is
een gemis aan wederkerigheid, aan werkelijke dialoog. Daar staat tegenover dat zij een grotere beschikbaarheid heeft 'voor de wereld',
die allereerst vorm krijgt in de uitoefening van haar beroep. Elk beroep
is de moeite waard voor een vrouw en men moet niet te gemakkelijk
de term 'moederlijkheid' en 'geestelijk moederschap' gebruiken in verband met de ongehuwde vrouw. Er bestaan ook een vrouwelijke eigenstandigheid en zelfbewustzijn, die zich deskundig en doelbewust op
de zaak richten. De vrouw kan niet langer uit de idee van het eeuwigvrouwelijke blijven bestaan, dat dreigt een mythe te worden.
Bij alle respect dat er voor de ongehuwde vrouw is, schieten zowel de
maatschappij als de Kerk tekort omdat zij geen eigenlijke 'status' heeft
voor haar persoon, haar privéleven, haar vriendenkring en eigen verantwoordelijkheid. Het herziene christelijk vrouwbeeld dient niet afgeleid
te zijn van de man.
In dit hoofdstuk, dat overigens niet vrij is van herhalingen, doet de
schrijfster een dringend beroep op de Kerk, in haar eenzijdig mannelijke en celibataire hiërarchie, om zich een nieuw beeld van de vrouw op
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te bouwen, dat van deze tijd en cultuur is. „De Kerk mag niet omwille
van geliefde en tedere beelden en symbolen het concrete leven zelf
overslaan of er in een ver-oordeling aan voorbijgaan" (p. 92) . De
zending van de vrouw is met de man op alle gebieden samen te werken.
Verkondiging en pastoraal dienen zich hiervan bewust te zijn en hiervoor ook concreet wegen te zoeken.
De vrouwelijke leek
Het hoofdstuk over 'De vrouwelijke leek' is voor de leek uitermate
bemoedigend, zelfs, dunkt mij, als hij géén vrouw is. In een Kerk, die
zich meer op de wereld richt, krijgt de leek als mens-in-de-wereld een
eigen, positieve plaats en is hij niet alleen maar 'iemand die erbuiten
staat". Leken en priesters moeten solidair zijn; de leken kunnen de
priesters minder 'wereldvreemd' maken, en de priesters moeten de leken
minder 'kerkvreemd' maken. Maar man en vrouw samen vertegenwoordigen pas een volledig laïcaat. Zolang de vrouw apart genoemd wordt
naast de leek, ontbreekt de integratie.
Daarom moet men de vrouw niet weer apart zetten en haar beschouwen als vertegenwoordigster van een groep die alleen te maken heeft
met de typisch-vrouwelijke aspecten van een zaak. Juist omdat de Kerk
in haar hiërarchie mannelijk is, is de aanwezigheid van de vrouw in de
overige geledingen voor het evenwicht noodzakelijk — en het gaat daar
niet om kwantitatief gelijke verhoudingen maar wel om een groeiend
kwalitatief evenwicht.
Op het concilie moeten de leken dan ook niet alleen uit de internationale lekenorganisaties betrokken worden, maar men moet die
mannen en vrouwen vragen, die op basis van intellectuele inbreng en
persoonlijke deskundigheid een eigen bijdrage kunnen leveren.
Er is natuurlijk wel enige kritiek uit te oefenen op dit boek. Maar
belangrijker is, dat het gelezen moet worden. Asjeblieft niet overwegend door vrouwen, maar eveneens door mannen. Vooral door mannen die de vrouw hoofdzakelijk uit de verte of uit de literatuur kennen,
zoals bijvoorbeeld velen die 'in het ambt' staan.
De schrijfster van dit boek is een gelovig mens en heeft veel nagedacht, zij staat midden in haar tijd. Zij spreekt voortdurend van 'zich
beschikbaar stellen' en daar gaat zij in vóór; van ,élan' en dat bezit zij.
Zij doet een beroep op de Kerk, die zij liefheeft en waarop zij vertrouwt.
Moge dat vertrouwen niet beschaamd worden. Zodat men in het
jaar 2000 kan zeggen: „ja, het heeft gestormd in die tijd ... Goddank!"

Communisme en democratie:
een Joegoslavisch experiment
J. P.

SCHUYF

ET

een bijna onmogelijke opgave om twee begrippen als communisme
H en lijkt
democratie met elkaar in verband te willen brengen. Het communisme

heeft immers 'de dictatuur van het proletariaat' in haar banier geschreven, en
volgens een goede definitie van Abraham Lincoln betekent democratie: 'bestuur
van het volk, voor het volk, door het volk' . Wanneer men de communistische
staatsvorm van het stalinistische type vergelijkt met de democratische gemeenschappen zoals die b.v. in de angelsaksische landen tot stand zijn gekomen, dan
is het zonder meer duidelijk, dat er een onoverbrugbare afstand bestaat tussen
de communistische dictatuur en de democratische vrijheid.
De communistische terminologie kan in dit opzicht echter grote verwarring
wekken. Het woord democratie komt immers ook in de communistische woordenboeken voor. Men spreekt over de 'democratische sector' van Berlijn, waarmee Oostberlijn bedoeld wordt. En vele staten in Oosteuropa noemen zich bij
voorkeur 'volksdemocratieën'. Ook de communisten kennen het begrip democratie dus blijkbaar een grote waarde toe. Maar zelfs bij een oppervlakkige
beschouwing is het al duidelijk, dat zij aan dit begrip een andere inhoud geven.
De kwestie wordt echter nog ingewikkelder wanneer men beseft, dat onze
'westerse democratie' een veelzinnig begrip is. De democratie heeft in het
Frankrijk van de Gaulle een heel andere betekenis dan in Nederland. De
Italiaanse democratie verschilt in talloze opzichten van het Engelse aequivalent.
Bovendien is de democratie voor velen een vraag geworden. De kaders van
onze politieke partijen bezinnen zich geregeld over het vraagstuk van de democratie. Want men begint langzamerhand te vermoeden, dat het misschien wel
niet juist is om overal een democratische staatsvorm in te voeren. Men denke
daarbij vooral aan de exkoloniale ontwikkelingslanden. In zo goed als geen der
nieuw ontstane staten is het gelukt een democratische staatsvorm volgens ons
westers patroon in te voeren. En waar men er toe overging om verkiezingen te
houden gebeurde dit in de meeste gevallen op volstrekt ondemocratische wijze.
Wat kon men ook anders verwachten ? De invoering van de democratie veronderstelt op zijn minst twee verworvenheden: redelijke welvaart en politieke
rijpheid. Waar op grote schaal armoede heerst, kan men noch politieke rijpheid,
noch democratie verwachten. Met een hongerige maag wordt men anarchist, en
men is dan beslist niet geneigd tot volwassen politiek denken.
Zo het begrip democratie ons al voor problemen stelt, de communistische
'dictatuur van het proletariaat' doet op zijn minst evenveel vragen opkomen.
Wij hebben niet meer te doen met een monolytisch wereldcommunisme van
stalinistisch patroon. China, Rusland, Polen, Hongarije, Joegoslavië, Cuba, het
zijn allemaal verschillende verschijningsvormen van het communisme. De sterk
centraliserende tendensen van het communisme zijn bijna overal in mindere of
meerdere mate aan het verzwakken. In de meeste gevallen vindt dit zijn oorzaak
in een druk van onderen, van het volk. Dit garandeert nog geenszins, dat onze
opvatting van democratie in de communistische landen nu reële kansen zal
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krijgen. Maar het is wel van belang, dat wij deze ontwikkeling nauwlettend
volgen en analyseren.
De afstervende staat
De basis van de communistische staatsleer wordt gevormd door de these van
Karl Marx en Friedrich Engels: iedere staat is altijd een klassenstaat geweest;
er zijn heersende klassen geweest, die zich van de staatsmacht meester maakten
en daarmee hun heerschappij vestigden. De nieuwe, communistische staat, welke
geconditioneerd is door de economische ontwikkeling, onderscheidt zich van
andere staten doordat de laagste klasse nu de macht overneemt, de andere
klassen van hun macht berooft, zodat er nog maar één klasse zal bestaan en er
een einde is gekomen aan de klassenstrijd. Wanneer men uitgaat van de stelling
dat iedere staat altijd een klassenstaat is geweest, dan volgt daaruit, dat de staat
moet afsterven, zodra het proletariaat de macht heeft overgenomen, omdat er
dan geen andere klassen meer bestaan.
Deze opvatting van de afstervende staat was tot de eerste wereldoorlog de
algemene opvatting in de communistische literatuur. Men beweerde zelfs, dat
de huidige maatschappij-vormen niet de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling boden, en de belangrijkste taak van de communistische staat bestond derhalve in het bevorderen van deze persoonlijke ontwikkeling.
Juist op dit punt heeft men de leer van Marx en Engels een utopie genoemd.
De toekomstige communistische gemeenschap zou zich immers op de grens van
democratie en anarchie bevinden. Niemand zou enige verantwoording voor het
geheel hebben. De gemeenschap zou zichzelf moeten besturen, doch zonder
gebruik te maken van daartoe dienende bestuursorganen. Marx en Engels vertrouwden op de goede wil van het proletariaat. Maar toen deze leer in praktijk
moest worden gebracht, zag men al spoedig in, dat men op deze goede wil maar
niet al te veel moest vertrouwen. De leiders van de Russische revolutie lieten
de leer van de afstervende staat dan ook vallen.
De Russisch revolutie
Op 7 november 1917 deden de communistische bolsjewisten onder leiding
van Lenin en Trotzky een staatsgreep. Daarbij werd echter geenszins het tsaristisch regiem met zijn lijfeigenschap en grootgrondbezit omvergeworpen. Dat
regiem bestond toen al niet meer. De lijfeigenschap was bovendien al in 1861
afgeschaft en de kroondomeinen van de tsaar waren al vóór 1910 voor een groot
deel aan de boeren in eigendom of erfpacht geschonken, terwijl het overige
grootgrondbezit door een staatsbank werd opgekocht.
Hetgeen de communisten omverwierpen was de staatsvorm van de 'kleine
luyden', die zich rond Kerensky hadden verzameld. Kerensky had de tsaar uitgerangeerd en het Russische volk een aantal democratische vrijheden geschonken:
godsdienstige gewetensvrijheid, vrijheid van onderwijs, vrijheid van drukpers,
recht van vereniging en vergadering, gelijkheid voor de wet, erkenning van het
stakingsrecht, kiesrecht voor mannen en vrouwen, een onafhankelijke rechtspraak, parlementaire verantwoordelijkheid van het kabinet, afschaffing van de
doodstraf.
Na de bolsjewistische machtsovername werden deze verworvenheden uiteraard
27
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met de term bourgeois gedoodverfd. Daarvoor in de plaats kwam nu de proletarische vrijheid. En wat deze inhield vindt men duidelijk geïllustreerd in artikel
125 van de grondwet van de Sowjetunie: „In overeenstemming met de belangen
van de arbeiders en met het doel om het socialistisch systeem te grondvesten,
wordt aan de burgers van de Sowjetunie door de wet gegarandeerd: vrijheid van
spreken, persvrijheid, vrijheid van vergaderen, vrijheid om optochten en demonstraties te houden. Deze burgerrechten warden gegarandeerd doordat aan de
arbeiders en hun organisaties de drukkerijen, papiervoorraden, openbare gebouwen, de straten, het post- en telegraafwezen en andere materiële voorwaarden,
die voor de uitoefening van deze vrijheden noodzakelijk zijn, ten gebruike
worden afgestaan".
Wanneer men de laatste alinea van dit artikel analyseert, kan men concluderen
dat hier inderdaad sprake is van een stuk democratische vrijheid: iedere onderdaan kan gebruik maken van de communicatiemiddelen. Doch beschouwt men
de eerste alinea van dit artikel, dan blijkt, dat aan de uitoefening van deze
voorrechten een voorwaarde wordt gesteld: in overeenstemming met het belang
van de arbeidende klasse en met het doel om het socialistisch systeem te grondvesten. In zijn boek The Law of the Soviet State erkende Wysjinski dan ook:
„In onze staat kan er geen plaats zijn voor de vrijheid van het woord voor de
vijanden van het socialisme".
Communistische democratie
Bij een dergelijke stand van zaken kan men nog moeilijk van democratie
in onze zin spreken. Niettemin hebben de Russische communisten toch een leer
over de democratie ontwikkeld. Zij staat uitvoerig beschreven in het in 1960 in
Moskou verschenen boek Osnovy marksizma-leniniznaa (Beginselen van het
marxisme-leninisme) .
Volgens de communistische ideologie betekent de overwinning van de arbeidersklasse tevens het einde van de burgerlijke democratie. Dat was immers een
democratie voor de rijke minderheid, terwijl de arbeiders en boeren altijd
buitengesloten waren. De nieuwe verhoudingen scheppen een democratie van
een nieuwe, hogere orde, de proletarische democratie. Dit is hetzelfde als de
dictatuur van het proletariaat, zoals de burgerlijke democratie de dictatuur van
de bourgeois betekende. Men kan daar natuurlijk tegen in brengen, dat dictatuur
en democratie elkaar uitsluiten. Doch volgens de communistische interpretatie
van de geschiedenis is de situatie altijd aldus geweest: dictatuur ten opzichte van
de ene klasse betekent democratie ten opzichte van de andere klasse. De burgerlijke democratie is de heerschappij van de minderheid over de meerderheid. De
proletarische democratie is democratischer, omdat het hier gaat over een heerschappij van de meerderheid over de minderheid. In de communistische gedachtenwereld spreken dictatuur en democratie elkaar niet tegen. Wanneer men
bovendien bedenkt, dat het bestaan der klassen slechts tijdelijk is, en dat het
uiteindelijke doel wordt gevormd door de klassenloze maatschappij, dan is het
duidelijk dat de dictatoriale kanten steeds meer verdwijnen, omdat er geen
object meer voor is, terwijl de democratische kanten steeds meer veld zullen
winnen.
In een dergelijk systeem is natuurlijk geen plaats voor een oppositie die de
beginselen van het communisme niet zou aanvaarden. De communisten beschou-
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wen bovendien de democratie van het westerse type als een pure formaliteit.
Uiteindelijk — zo zeggen zij — is het niet het volk, dat regeert. De werkelijke
macht wordt uitgeoefend door de kapitaalbezitters die kunnen doen wat zij
verkiezen. Daartegenover wordt dan de kracht van de proletarische democratie
benadrukt, welke met name daarin bestaat dat het om de werkelijke belangen
van het volk gaat.
Het behoeft geen commentaar, dat een dergelijke starre dogmatiek tenslotte
toch op dictatuur neerkomt. Dit is dan ook de praktijk geworden van bijna alle
communistische staten. Het beginsel van de afstervende staat (zeer democratisch, maar, consequent doorgevoerd, ook buitengewoon utopisch) kwam nergens meer ter tafel. En voor de communistische staten werd de sterke centralisatie juist het typische. Alle gebieden van het maatschappelijke leven werden
vanuit het ene centrum gedirigeerd. Dit centralistische systeem bereikte een
hoogtepunt tijdens de stalinistische periode, waarin de absolute macht in de
hand van één man lag. De na Stalins dood gelanceerde idee van het collectieve
leiderschap beantwoordt meer aan de opzet van Marx en is democratischer dan
het absolute leiderschap van één persoon. Doch inzoverre ook het collectieve
leiderschap nog star vasthoudt aan sterke centralisatie kan men amper het woord
democratisch gebruiken. Ook onder het collectieve leiderschap blijft de dictatuur
typerend voor de communistische staatsvorm. Slechts waar de decentralisatie
begint door te breken kan men ook van democratisering spreken. Op het ogenblik gebeurt dat in een aantal Oosteuropese staten op economisch gebied. Vooralsnog zijn er echter geen aanwijzingen, dat de collectieve leiders de economische touwtjes uit handen zullen geven. Men laat de touwtjes alleen wat vieren.
De Joegoslavische these
De breuk tussen Tito en Stalin dwong de Joegoslavische communisten om hun
beleid te herzien, eerst wat betreft de buitenlandse politiek, later ook wat
betreft de binnenlandse structuren. 1950 werd het jaar van de grote liberalisering. Niet alleen werden de excessen van een politiestaat uit de weg geruimd,
maar er kwam ook een aantal fundamentele hervormingen, waardoor het Joegoslavische communisme een geheel ander aanzien kreeg. Men dient hierbij te
beseffen, dat de Joegoslavische liberalisering door de partijleiders werd geproclameerd, op eigen initiatief. Waar in andere Oosteuropese landen een
veel
geringere — mate van liberalisering tot stand komt, geschiedt dit onder druk
van onderen af, van het volk, dat ontevreden is. In Joegoslavië daarentegen
werd de ideologie zelf herzien. De door Lenin en nog meer door Stalin op de
achtergrond geschoven these van de afstervende staat werd door de Joegoslavische communisten opnieuw ontdekt. De nieuwe Joegoslavische conceptie luidde
als volgt: de revolutie en de daarop volgende machtsovername brengen vanzelf
met zich mee, dat er een periode ontstaat waarin de dictatoriale kenmerken de
overhand hebben. De waarden van de proletarische revolutie moeten immers
verdedigd worden tegen degenen die deze waarden vijandig gezind zijn. De
jonge revolutionaire orde moet verdedigd worden. Maar deze fase brengt ook
ernstige gevaren met zich mee: er kan verstarring in bureaucratische en centralistische vormen optreden, waardoor op de duur de verworvenheden van de
revolutie verloren kunnen gaan. Het apparaat van de proletarische staat kan een
zelfstandige macht gaan vormen, waarbij de volksmassa wordt uitgebuit. Men
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wees daarbij natuurlijk op het staatskapitalisme, dat voor het Stalinistische
Rusland zo kenmerkend was. Om dit alles te voorkomen zagen de Joegoslavische
communisten slechts één oplossing: de marxistische these over de afstervende
staat moest op de praktijk warden toegepast: de proletarische staat moest zichzelf overbodig maken. Of, met andere woorden, de communisten moeten zich
zo spoedig mogelijk inzetten voor het tot stand komen van de klassenloze
maatschappij, welke per definitie geen staatsorganisatie meer nodig zal hebben,
daar immers elke staat een instrument van de klasseheerschappij is.
Aldus kwamen de Joegoslaven tot hetgeen zij noemen 'het zelfbestuur van
het werkende volk'. In 1950 maakten zij een begin met het verwerkelijken van
deze theorie op economisch, maatschappelijk en politiek gebied. De belangrijkste maatregel was de wet op de arbeidersraden, waardoor aan de arbeiders het
beheer van de bedrijven werd overgedragen. De directeur, die vroeger — en in
andere Oosteuropese staten nu nog — een staatsambtenaar was, werd voortaan
door de arbeiders aangesteld. Ook op de scholen, universiteiten, in toneelgezelschappen en andere culturele instellingen werden collectieve beheersorganen
ingesteld, naar het voorbeeld van de arbeidersraden. En ook de wijk- en gemeenteraden kregen een grote mate van zelfbestuur.
Dit nieuwe politiek-sociale bestel in Joegoslavië werd gekenmerkt door
decentralisatie en een voortschrijdende democratisering. Aldus trachtte men een
echte volkssouvereiniteit te verwezenlijken.
Men kan zich hierbij natuurlijk afvragen, of men in Joegoslavië werkelijk
denkt de utopie van de afstervende staat te kunnen realiseren. Een consequent
doorgevoerde democratisering, socialisering en decentralisatie zou op de duur
tot het verdwijnen van de partij en de staat moeten leiden. Zo ver wil men
echter niet gaan. Men blijft er aan vasthouden, dat publieke functies, die voor
de hele gemeenschap van belang zijn, steeds door centrale organen zullen
moeten worden verricht. Men wil immers ook anarchie voorkomen.
Op zich beschouwd staat deze theorie zeer dicht bij het in de katholieke
sociale leer bekende subsidiariteitsbeginsel, volgens welk de hogere organen
geen functies moeten verrichten welke ook door lagere organen kunnen warden
uitgeoefend.
Nog interessanter is de functie van de communistische partij. Waar de partij
in de oude, stalinistische theorie de absolute leider moest zijn, kreeg zij in de
Joegoslavische visie een meer politiek-opvoedende functie. Daarom werd de
naam van de 'Communistische Partij van Joegoslavië' ook al spoedig gewijzigd
in 'Bond van communisten van Joegoslavië', waarmee men wilde aangeven, dat
Joegoslavië naar een partijloze democratie streefde, en dat de communisten
slechts de taak hadden om het volk op te voeden tot het zelfbestuur dat men
zich had voorgesteld.
Democratisering in praktijk
Het zelfbestuur van het werkende volk vindt in Joegoslavië zijn meest concrete — en tevens meest aantrekkelijke — uitdrukking in de ondernemingen.
Het hoogste bestuursorgaan wordt gevormd door de arbeidersraad. Hij waakt
over het statuut van de onderneming, regelt werktijden, arbeidsbeloningen,
secundaire arbeidsvoorwaarden, het produktieplan, de jaarlijkse balans en beslist
ook over de investering van het kapitaal en over eventuele fusies met andere
ondernemingen.
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De centrale regering stelt slechts minimumlonen vast, welke als basis dienen
voor de loonberekeningen welke de arbeidersraden voor hun eigen bedrijf
maken. Al naar gelang een bedrijf wel of niet floreert kunnen de lonen derhalve verschillende niveaus bereiken binnen dezelfde bedrijfstak. Ook binnen
één bedrijf zijn er natuurlijk loonverschillen: een directeur verdient nu eenmaal
meer dan een ongeschoold arbeider. Op de geneesmiddelenfabriek Galenika in
Beograd-Zemun (welke fabriek wij als basis voor ons onderzoek gebruikten)
waren de loonverschillen in een verhouding van 1 : 5. Er zijn echter ook bedrijven waar de verhouding 1 : 7 is. De arbeidersraad stelt de lonen vast volgens
een soort werkclassificatie-systeem.
Het aantal leden van de arbeidersraad varieert van 15 tot 120, afhankelijk
van de grootte van het bedrijf. Ondernemingen met minder dan dertig arbeiders
hebben geen arbeidersraad. De functie van de raad wordt dan door het gehele
collectief uitgeoef end.
De leden van de arbeidersraad worden gekozen door middel van algemene,
directe, geheime verkiezingen. Alle arbeiders en employees van de onderneming
hebben actief en passief kiesrecht.
Een van de belangrijkste taken van de arbeidersraad is het kiezen van een
bestuurscommissie, waarin drie tot elf leden zitting kunnen hebben. De directeur
van de onderneming is krachtens zijn functie permanent lid van deze commissie.
Dit orgaan vormt het dagelijks bestuur van de onderneming, doch het kan
alleen maar besluiten uitvoeren welke door de arbeidersraad zijn besproken en
goedgekeurd. Met uitzondering van de directeur kan niemand langer dan twee
jaar lid zijn van de bestuurscommissie. De leden van de commissie kunnen
tijdens hun zittingsperiode niet ontslagen worden, tenzij in het geval dat zij een
misdaad begaan.
Zowel de leden van de arbeidersraden als de leden van de bestuurscommissie
mogen voor hun werk in deze bestuurslichamen geen enkele geldelijke vergoeding ontvangen. Zij blijven ook normaal op hun afdeling of sectie doorwerken,
en slechts in urgentiegevallen worden er bijeenkomsten tijdens de normale werkuren gehouden. De meeste vergaderingen vallen buiten de werktijd.
Merkwaardig is de positie van de directeur in de onderneming. Hij wordt
aangesteld door het volkscomité van de wijk waarin de onderneming gelegen is.
De kandidaten die zich voor het directeurschap aanmelden moeten aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Op de fabriek Galenika bestonden die voorwaarden uit
een universitaire studie plus een tienjarige ervaring in hogere functies. De
keuze van de directeur wordt voorbereid door een speciale commissie welke
bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijf en vertegenwoordigers van het
volkscomité van het district waaronder dit bedrijf ressorteert. De inschakeling
van dit volkscomité mag op het eerste gezicht misschien bevreemding wekken,
in feite is het vermoedelijk een heel verstandige maatregel. Er kunnen immers
conflicten ontstaan tussen de directeur en de arbeidersraad. Het volkscomité
vervult dan een bemiddelende functie. Er is bovendien ook een natuurlijke band
tussen de onderneming en de wijk, inzoverre bijna alle grote ondernemingen een
gedeelte van het kapitaal investeren in de bouw van huizen voor hun arbeiders.
Deze huizen worden zoveel mogelijk in de buurt van de onderneming gebouwd,
en het betreffende volkscomité beschermt derhalve de mens als bewoner en als
arbeider. Op deze wijze vormt het bedrijf in Joegoslavië een zeer zelfstandige
eenheid zonder banden met staatsorganen. Wel bestaan er enige algemene richt-
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lijnen betreffende investeringen en werktijden, doch ook in dit opzicht is nog
een grote mate van vrijheid. Het staat de onderneming bij voorbeeld vrij te
investeren in de uitbreiding van het bedrijf, in de bouw van huizen voor de
arbeiders of in de bouw van vakantietehuizen aan zee of in de bergen.
Zelfbestuur in discussie
Hierboven hebben wij enkele aspecten geschetst van het zelfbestuur in de
onderneming. Het zou te ver voeren, wanneer wij ook nog zouden ingaan op
het maatschappelijke en politieke zelfbestuur. Uit bovenstaande zal echter duidelijk geworden zijn, dat de arbeider in Joegoslavië een veel grotere invloed op
het algemeen beleid kan hebben dan in andere communistische staten. Datzelfde
geldt ook voor het maatschappelijke en politieke vlak, hoewel met name wat
dit laatste betreft de staat en de partij nog voldoende vingers in de pap hebben.
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke 'revolutie' binnen een communistische
staat niet van de ene dag op de andere succes kon hebben. Aanvankelijk ging
de instelling van het 'zelfbestuur van het werkende volk' dan ook met grote
moeilijkheden gepaard. Voor grote lagen van de bevolking was de overgang te
abrupt, en de nieuwe situatie werd door velen verkeerd begrepen. Wanbeheer
van de collectieve beheersorganen leidde hier en daar tot een chaos, waarbij hele
fabrieken en ondernemingen te gronde dreigden te gaan. Dat waren de kinderziekten van het nieuwe systeem, dat zich bovendien moest ontwikkelen in een
land, dat in 1950 op bijna alle gebieden nog onderontwikkeld was. En zelfs
wanneer men nu, vijftien jaar na datum, de situatie overziet, kan men nog niet
zeggen, dat het systeem overal perfect functioneert. De Joegoslavische leiders
geven dat zelf toe, maar zij wijzen er daarbij op, dat dit onder meer verband
houdt met het feit dat Joegoslavië nog steeds een relatief onderontwikkeld land
is. En juist door de leiders worden de vele negatieve verschijnselen sterk bekritiseerd. Wanneer men bovendien bedenkt, dat na de oorlog slechts 25% van de
Joegoslaven tot de stadsbevolking behoorde, en dat dit percentage in 1964 al
50 bedroeg, dan beseft men dat ook de urbanisatie grote problemen op het
gebied van het zelfbestuur met zich meebrengt. Het zal dan ook geen verwondering wekken, dat de politiek-opvoedende taak van de Bond van Communisten
steeds meer wordt benadrukt. Zij moet de negatieve verschijnselen als willekeur,
onbekwaamheid, egoïsme en gebrek aan socialistisch bewustzijn uit de weg
ruimen.
Het systeem van de arbeidersraden heeft echter bewezen, dat het goed kan
functioneren. Dit geldt ook voor de andere organen, waar men het ontstaan
van de directe democratie heeft bevorderd.
Niettemin bestaat er nog steeds een discrepantie tussen theorie en praktijk.
De reden hiervan is wel, dat de theorie (: het verdwijnen van de staat) op een
utopie berust, en dat de praktijk deze theoretische consequentie nooit zal kunnen
waarmaken. De Joegoslavische communisten hebben een 'zwevende' theorie
opgesteld waarbij zij steeds het juiste midden moeten zoeken. Dit is ook de
reden van het feit, dat er binnen de Joegoslavische Bond van Communisten
grote meningsverschillen bestaan. Vooral het afgelopen jaar werden deze meningsverschillen duidelijk uitgesproken. Het merkwaardige daarbij was echter,
dat deze discussies op bijna volstrekt democratische wijze verliepen. Want zelfs
toen eigenlijk het bestaansrecht van de Bond van Communisten in twijfel werd

COMMUNISME EN DEMOCRATIE

455

getrokken, werden er geen autoritaire maatregelen genomen, al kan men niet
ontkennen dat er op papier een felle tegenaanval werd ingezet, waarbij de zeer
progressieven er van werden beschuldigd, dat zij abstract-humanistisch dachten.
In het nieuwe partij-statuut, dat mede naar aanleiding van de discussies is
ontstaan, werd echter voor een deel tegemoet gekomen aan de progressieve
denkers. Met name werd nu aan de leden het recht toegekend om op eenmaal
genomen beslissingen terug te komen.
Het is in ieder geval duidelijk, dat de Joegoslaven serieus van plan zijn op de
ingeslagen weg van democratisering voort te gaan, ook al gaat dit proces
gepaard met een frequent vallen en opstaan. Dat het uiteindelijke doel het
verdwijnen van de staat zal zijn, gelooft intussen wel niemand meer.
Communisme en democratie
Wanneer men de Joegoslavische samenleving vergelijkt met de Sowjetrussische, blijken er grote verschillen te bestaan. Toch beroepen de communisten
N an beide landen zich op Karl Marx. En dan dringt zich de vraag op: wie heeft
er nu gelijk ? En vervolgens: zijn communisme en democratie begrippen, die
men onder één noemer kan brengen? Men kan echter ook de vraag stellen: zijn
christendom en democratie te verenigen? Het antwoord luidt dan: dat hangt er
van af. Een bepaald soort negentiende eeuws christendom ontkende ten stelligste
dat democratie een grote waarde was. Voor de middeleeuwse christenheid was
democratie een onbekend probleem. Voor ons hedendaagse christendom is
democratie bijna tot dogma verheven. In ieder geval kan men zeggen, dat
democratie heel wel te rijmen is met de christelijke inspiratie.
Maar hoe is dat bij het communisme ? Karl Marx en Friedrich Engels hadden
wel enig begrip van democratie, maar zij verstonden er toch iets anders onder
dan wij. Enerzijds hadden zij de utopie, dat de democratie zich vanzelf zou
ontwikkelen zodra de klassenloze maatschappij een realiteit was geworden.
Anderzijds stelden zij de democratische gedachte altijd weer in het perspectief
van de revolutie der proletarische klasse. Zij legden bovendien meer de nadruk
op de economische dan op de politiek-parlementaire zijde van de democratische
idee. Deze ideeën van Marx en Engels zijn door de Joegoslavische communisten
overgenomen. Maar zij hebben daarbij ook ontleend aan Westerse voorbeelden
van democratisering. In de praktische uitwerking hebben de Joegoslaven veel
van het utopische achter zich gelaten, en dat biedt in zekere zin de garantie, dat
bun m aatschappelijk systeem in de toekomst voortreffelijk zal gaan functioneren, mits .... ja, mits de leiders, die uiteindelijk toch zullen blijven bestaan,
dezelfde soepelheid zullen bezitten als de huidige leiders.
En dat wil zeggen, dat de democratie tenslotte toch weer afhankelijk is van
de mensen die haar constitueren. Tolerantie en democratie beschouwt men vaak
als een onverbrekelijk verbonden erfenis van onze humanistische traditie. De
theorie van het communisme biedt weinig aanknopingspunten voor deze tolerantie. Het communisme beschouwt zichzelf immers als de enig juiste — en nog
wel wetenschappelijk bewezen — leer. Voor het christendom ligt dit overigens
niet veel anders.
De Joegoslavische leiders zouden beslist niet graag zien, dat hen het epitheton
communistisch werd ontnomen. En terecht. Niettemin blijken zij een tolerante
houding te hebben. Hun instelling is althans niet minder tolerant dan bijvoor-
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beeld de instelling van president de Gaulle. Men moet natuurlijk toegeven, dat
in Frankrijk de democratische gedachte niet volmaakt gerealiseerd is, maar er is
toch wel sprake van democratie. Zo kan men ook niet ontkennen, dat in Joegoslavië een soort democratie aanwezig is. Het gaat daar bovendien om een „groeiende democratie", in een land dat nog nooit in de geschiedenis democratisch
bestuurd is. Joegoslavische ideologen blijken zelfs bereid te zijn om een eventuele oppositie te dulden, mits deze oppositie een socialistische signatuur draagt
en derhalve niet er op uit is om „het kapitalistische verleden te restaureren".
Communisme en democratie (in welke vorm dan ook) blijken in ieder geval
niet altijd en overal onverenigbare begrippen te zijn. Tot nu toe is Joegoslavië
het enige voorbeeld van een communistische staat, waarin de democratie een
zekere functie heeft, al geschiedt dit dan ook nog met veel voorbehouden.
Dit voorbeeld van Joegoslavië blijkt ook voor andere communistische staten
aantrekkelijk te zijn. Met name de instelling van arbeidsraden heeft in landen
als Hongarije en Polen enige weerklank gevonden. Daar werd echter nog niet
die onafhankelijkheid bereikt welke de onderneming in Joegoslavië heeft ten
opzichte van de staat. In genoemde landen blijft de staat de alles dominerende
factor. Maar een zekere flirt met de idee van de democratisering kan men er af
en toe wel waarnemen.
Zeer onlangs zijn er zelfs in de Sowjetunie democratiserende tendensen zichtbaar geworden. Dat geschiedde toen voor het eerst een officiële kandidatenlijst
in het district Leningrad na felle discussie werd afgewezen. Tot dan toe was een
-- door de partij opgestelde — kandidatenlijst altijd definitief. Nu blijkt men
deze ijzeren wet doorbroken te hebben, terwijl tegelijkertijd in de Kommunist
(een officieel orgaan van de Sowjetrussische Communistische Partij) een soort
pleidooi voor democratisering gehouden werd. Vermoedelijk zal dit pleidooi
weer felle discussies uitlokken, zoals ook de liberale economische ideeën van
professor Liberman al enige jaren stof leveren voor een fel debat. Ook dat zijn
verschijnselen die wijzen op een doorbreken van democratische ideeën.
Bovendien zal men ten aanzien van de Oosteuropese landen moeten bedenken
hetgeen wij in het begin van dit artikel opmerkten: de invoering van de
democratie veronderstelt op zijn minst twee verworvenheden: redelijke welvaart
en politieke rijpheid. Het is opvallend, dat in die Oosteuropese landen waar de
welvaart langzamerhand een redelijk peil begint te bereiken, het liberaliseringsproces het verst gevorderd is. Democratie is dat nog niet, maar het is er wel de
voorpost van. Men kan in die landen trouwens moeilijk een democratie volgens
angelsaksisch patroon verwachten. Ook het politieke verleden weegt immers
zwaar, en de geschiedenis van Oosteuropa is een geheel andere dan de geschiedenis van Engeland of Amerika.
Wèl mag men hopen, dat in Oosteuropa het Joegoslavische voorbeeld gevolgd
zal worden. Want daar is althans een stuk democratie gerealiseerd; misschien
moet men daar aan toevoegen „ondanks het communisme", maar dat zullen de
Joegoslavische communisten nooit toegeven. Wellicht hebben zij gelijk.
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optreden van de communistische landen in Afrika is vrij recent. Wel
H ETbestond
er reeds lang belangstelling van communistische zijde voor de

periferische gebieden van het Afrikaanse continent: Egypte, Zuid-Afrika en
Madagascar hadden reeds voor de tweede wereldoorlog een communistische
partij; in de Maghreb-landen van Noord-Afrika werd er een opgericht gedurende de oorlog. Maar deze partijen waren sterk afhankelijk van het moederland
en voerden hun actie hoofdzakelijk onder de niet-inheemse bevolking. Intussen
is in al deze landen de partij sinds lang verboden of onder streng staatstoezicht
gesteld.
Zwart Afrika kwam voorlopig niet aan bod. Na de oorlog poogde de Franse
communistische partij in de Rassemblement Démocratique A f ricain binnen te
dringen. De R.D.A. was de eerste volledig autonome Afrikaanse partij. Gesticht
in 1946, vertegenwoordigde ze in de Franse Assemblée negen Afrikaanse
gebieden en trad op als de speerpunt van de ontvoogdingsstrijd. Hoewel ze
organisch met geen enkele moederlandse partij verbonden was, voerde ze om
tactische redenen in het parlement een gemeenschappelijke politiek met de communisten. Ze weerstond echter aan hun infiltratiepogingen en verbrak in 1952
dit parlementair verband. Sindsdien richtte ze haar koers op die van de linkse
vleugel van de uiteengevallen gaullistische partij, de Union Démocratique de la
Résistance.

Pas na Stalins dood in 1953 ging er een positieve belangstelling uit van de
communistische landen voor Afrika en droeg het Oostblok bij tot de financiële
en technische bijstand aan de derde wereld. Dat hun politieke strategie voor het
Westen niet altijd duidelijk was, ligt zowel aan het eigen karakter van de
communistische tactiek als aan de inwendige evolutie die het Kremlin sedert
1953 doormaakte; ook aan het feit dat de communistische wereld nu zelf
verdeeld is in zijn optreden ten overstaan van de buitenwereld. Rusland, de
satelliet-landen, Joego-Slavië en China houden er ieder hun eigen opvatting op
na over de rol en de praxis van het internationale communisme in de derde
wereld. Bovendien hebben de Sovjets in Afrika reeds enkele politieke mislukkingen opgelopen, die koerswijzigingen in hun beleid noodzakelijk maakten.
Voor Stalin was het probleem der ontwikkelingslanden een globaal fenomeen,
dat geïnterpreteerd diende te worden in het raam van een vereenvoudigd
leninistisch schema. Het dekoloniseringsproces mocht slechts tot stand komen
onder de leiding van een communistische arbeiderspartij. Gezien het overwegend agrarische karakter der ontwikkelingslanden, werden ze voorlopig nog
niet rijp geacht voor de marxistische revolutie. Ook stelde Stalin geen vertrouwen in de eerste generatie Afrikaanse intellectuelen, hoewel dezen veelal ingenomen waren met de dialectiek van het wetenschappelijk socialisme.
Chroesjtsjow daarentegen ging dieper in op de oorspronkelijke ideeën van
Lenin, namelijk dat de eerste taak van het communisme in de koloniale gebieden
erin moest bestaan, een anti-westerse kern te vormen, terwijl men de verdere
ontwikkeling van de politieke denkbeelden aan de toekomst overliet. Het cornmunisme moest in de eerste plaats de nationalistische revolutionaire leiders
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steunen die het koloniale juk van zich af wilden werpen. Deze nationalisten zijn
meestal voortgekomen uit het milieu der intellectuele elite of uit de vakverenigingen voor ambtenaren. Ze vormden een 'nationale bourgeoisie', die geleidelijk
gehoor vond bij de massa en op de eerste plaats streed voor de nationale
onafhankelijkheid. Voor hen bestond er geen inwendige klassestrijd in hun
maatschappij, tenzij dan dat ze het geheel der Afrikaanse bevolking beschouwden als één verdrukte klasse en het koloniale bewind als één uitbuitersklasse.
Moskou's tactiek beoogde een wig te drijven tussen Afrika en het Westen.
Gezien de gevoeligheid van deze jonge landen voor hun nationale onafhankelijkheid en de blijvende aanwezigheid van kapitalistische belangen in de oude
koloniën, was dit niet zo moeilijk. De communistische regeringsleiders knoopten
steeds meer politieke, economische en culturele betrekkingen aan met deze
staten en poogden meteen duidelijk te maken dat het socialisme de enige uitweg
bood om zich van het economisch neo-kolonialisme te bevrijden. Vele Afrikanen
bleven niet ongevoelig voor de Russische lokroep, maar de nog verse herinnering aan de koloniale overheersing maakte ze behoedzaaam voor een te openlijk
samengaan met de sovjet-wereldmacht, waarvan terecht vermoed werd dat ze
hun landen wilde betrekken in het conflict tussen de twee grote machtsblokken.
Ze gingen op zoek naar een eigen, Afrikaans socialisme.
Het Joegoslavisch model
Het Joegoslavisch experiment trok hierbij de aandacht. Joego-Slavië heeft de
ontwikkelingslanden weinig rijkdommen aan te bieden, maar verschillende
factoren hebben van dit land het symbool van een geslaagde ontwikkelingstaat
gemaakt. In binnenlandse aangelegenheden volgde het een eigen socialistische
weg (zie elders in dit nummer het artikel van J. P. Schuyf), en tegenover het
buitenland stond het een positief neutralisme voor. Joego-Slavië was bovendien
een staat naar de maat van de meeste Afrikaanse landen; zijn omvang, zijn
agrarisch karakter, zijn etnische en godsdienstige verscheidenheid maakte een
vergelijking met de Afrikaanse landen mogelijk. Ook Tito's persoonlijkheid
oefende een sterke aantrekkingskracht uit.
Van zodra hij met het stalinisme brak, had Tito toenadering gezocht tot de
derde wereld. Het was evident dat hij aldus steun zocht op het internationale
vlak en ook de economische situatie van zijn land trachtte te verbeteren, dank
zij gunstige voorwaarden voor het invoeren van grondstoffen en voor het uitvoeren van afgewerkte produkten. Maar vooral verspreidde hij onder de nietgebonden landen de idee van het positief neutralisme. Hij genoot een groot
internationaal prestige en werd onder Chroesjtsjow door Moskou gesteund 1).
Dit bleek nog onlangs op 'de tweede Conferentie der niet-gebonden landen, die
in oktober jl. de regeringshoofden van een vijftigtal ontwikkelingslanden in
Kaïro samenbracht. Zander veel omhaal van woorden noch goedkope rethoriek
wist Tito er juist die stellingen naar voren te brengen die in de eindresoluties
werden aangenomen.
Ook de Realpolitik van de Joegoslavische president wordt door de ontwikkelingslanden gewaardeerd. Ondervraagd waarom hij zulke bewondering voor
Tito koestert, antwoordde president Nasser aan een journalist: „omdat hij me
geleerd heeft hoe van verschillende zij den hulp te ontvangen zonder zich ooit
1 ) De eerste Conferentie der niet-gebonden landen vond plaats te Belgrado in mei
1961.
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aan één van hen te onderwerpen". Zo komt het dat Afrikaanse leiders en
technische zendingen sinds jaren te Belgrado komen aankloppen, niet zozeer om
er iets te verkrijgen dan wel om er iets te leren: Joego-Slavië is een model waaraan ze zich willen inspireren.
De invloed van de Oost-Europese volksdemocratieën is daarentegen nog
gering. Hun economische en technische bijstand werd uitsluitend verleend in
het raam van het communistische blok als geheel. Tsjecho-Slovakije speelde een
bijzondere rol in de subversieve actie door wapenleveringen en de vorming van
revolutionaire agenten; Polen zocht vooral handelsbetrekkingen, maar verleende
ook wel wat hulp. Sinds 1962 wendt Oost-Duitsland intensieve pogingen aan
om op de Afrikaanse markt door te dringen. Deze drie landen onderhielden
reeds vroeger, vóór ze tot de communistische wereld toetraden, handelsbetrekkingen met Afrika. Ten slotte zijn Bulgarije en Hongarije niet volledig afwezig,
maar hun aandeel en invloed zijn gering.
China
Na 1960 is communistisch China op het toneel verschenen. Voor de ideologen
van Peking is het standpunt, als zou de revolutie enkel door het arbeidersproletariaat kunnen verwezenlijkt worden, voorbijgestreefd. Het zwaartepunt
van de revolutie is verplaatst van de geïndustrialiseerde landen naar de ontwikkelingslanden, waar het proletariaat hoofdzakelijk is samengesteld uit de massa
der landbouwbevolking. Zo was de toestand in hun eigen land en zo stelt het
probleem zich ook in de andere ontwikkelingslanden van Azië, Afrika en ZuidAmerika. De Chinese leiders beschouwen zich als de kampioenen van de authentieke bevrijding van de derde wereld.
Het Chinees-Russisch conflict kristalliseert zich rond dit strijdpunt. Terwijl
de Europese communisten een zekere graad van welvaart hebben bereikt, die
een vreedzame coëxistentie met het kapitalisme mogelijk en zelfs wenselijk
maakt, is het Chinese communisme nog steeds gewikkeld in de strijd om zijn
bestaan en acht daarom de 'ononderbroken revolutie' noodzakelijk; het kan geen
vergelijk met het kapitalisme dulden. In die landen waar de nationale bourgeoisie blijft strijden aan de zijde van het volk, dient de communistische internationale rekening te houden met de progressieve rol van deze bourgeoisie; men kan
ze dus steun verlenen ten einde de revolutie te verhaasten. Gaat echter de
nationale bourgeoisie, eens aan de macht gekomen, een eigen klasse vormen, die
zich wil handhaven en daarvoor dekking zoekt bij de reactionaire machten, dan
moet zij ongenadig bestreden worden. Dit is het geval in India, in de landen
van Latijns Amerika en in vele Afrikaanse gebieden. Peking kan zich dus
onmogelijk verzoenen met de Russische politiek, die het positief neutralisme
van deze bourgeoisie-regeringen steunt en ze economische en technische hulp
verleent. Zo wordt immers, met misprijzen van het proletarisch internationalisme, de revolutie ontwapend en de macht van het imperialisme versterkt.
Ongetwijfeld dwingt het Chinese model de bewondering en eerbied af van
vele Afrikaanse leiders en jonge intellectuelen. Doch vele regeringen vrezen dat
de Chinese stellingen hun positie in gevaar brengen en zijn bang voor de aanspraak van het reusachtige China op de suprematie in de derde wereld. China's
aanvallen tegen India werden afgekeurd; het conflict met Rusland stelde velen
teleur en de Chinese atoombom wekte onbehagen en onzekerheid. Op zijn goodwill-reis door Afrika in februari-maart 1964 werd premier Choe En-Lai overal
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hoffelijk, maar zonder overdreven enthousiasme onthaald. De Afrikaanse regeringshoofden betuigden hun sympathie voor China's verwezenlijkingen in de
Volksrepubliek en voor haar solidariteit met de ontwikkelingslanden, maar zij
toonden zich ook terughoudend tegenover de Chinese ideologie en vermeden
angstvallig positie te kiezen in het Chinees-Russische geschil. Graag zullen ze
van de grote broer uit China technische hulp ontvangen, maar op het politieke
vlak gaat hun belangstelling toch eerder uit naar meer gematigde socialistische
experimenten als die van Joego-Slavië, Cuba of Israël.
Wetenschappelijke belangstelling en opleiding
De nieuwe lijn die het Kremlin volgde na Stalins dood, had een onmiddellijke weerslag op wetenschappelijk gebied. Toen het duidelijk werd dat steeds
meer Afrikaanse staten in de Verenigde Naties zouden zetelen en dat Rusland
met deze landen diplomatieke betrekkingen zou aangaan, werd het nodig de
culturele, economische en politieke strekkingen van deze landen beter te leren
kennen. Russische etnologen en linguisten werden ingezet om de Afrikaanse
culturele stelsels nader te bestuderen en hun nationalismen daadwerkelijker te
steunen. Eind 1955 werd aan het Etnografisch Instituut van de Academie der
Wetenschappen van de U.S.S.R. een Afrikaanse Dienst opgericht, waar naast
de objectieve etnografische studie ook aan een marxistische interpretatie van de
Afrikaanse werkelijkheid werd gedokterd '2)
Ingeschakeld in de dialectiek van het historisch materialisme wordt de ontwikkeling van de Afrikaanse maatschappij in wezen verklaard op grond van de
evolutie van haar sociaal-economische structuren. Daar waar de oorspronkelijke
tribale gemeenschapsstelsels zich ontwikkelden tot ruimere cultuurgemeenschappen, werd deze gemeenschapsvorm, de zogenaamde 'narodnost', gekenmerkt
door sociaal-economische verhoudingen van slavernij en feodalisme. Het kolonialisme entte zich meestal op deze structuur en maakte ze dienstbaar aan zij n
imperialistische doeleinden. Aldus vormen de hedendaagse sociale verhoudingen
in het Afrikaanse dorp een ingewikkeld netwerk van diverse verhoudingen: de
feodaliteit blijft voortbestaan, de clan brokkelt af en de kapitalistische kenmerken breiden zich uit. Uit sociaal oogpunt is het hedendaagse Afrikaanse dorp
geen onbetwiste eenheid meer; het wordt gekenmerkt door tegenstellingen en
conflicten tussen verschillende sociale groepen: de klassestrijd heeft er vaste
voet gekregen.
De politieke motieven van de koloniale machten werden bepaald door kapitalistische belangen die uitsluitend gericht waren op een uitbuitingseconomie. Met
dit doel werden ruime administratieve en economische eenheden gecreëerd, die
hele gebieden in hun invloedsfeer betrokken. Meteen werd het nationalisme
2) Deze dienst telde twee departementen. Het ene, onder leiding van prof. Olderogge, is gevestigd te Leningrad en bestudeert hoofdzakelijk de Afrikaanse oude geschiedenis, de talen- en de v.olkenkunde; het andere staat onder leiding van prof. Potekhin te Moskou en bestudeert vooral de moderne geschiedenis, de economie en ook
de volkenkunde. In 1956 werd een Afrikaans onderzoekcentrum gevoegd aan het
Instituut voor Oosterse Studiën te Moskou, met als opdracht de hedendaagse geschiedenis en economie van Afrika te bestuderen. Dit centrum beschikt over een afzonderlijk bureau voor de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara en een voor Noord-Afrika.
Eind 1959 werd tenslotte overgegaan tot de stichting van een volwaardig Afrikaans
Instituut, rechtstreeks verbonden aan de Academie der Wetenschappen en belast met
alle wetenschappelijk onderzoek over Afrika.
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mogelijk; wat aantoont dat het wel degelijk een bijprodukt van het kapitalisme
is
De Sovjet-geleerden hielden het meestal bij een matige veroordeling van de
feodale stelsels; dezen riepen immers bij de jonge staten een groot verleden op
en gaven een historische voedingsbodem aan hun nationalismen. Des te scherper
viel het requisitoir uit tegen de koloniale mogendheden en tegen hun imperialistische verdeling van het Afrikaanse continent, waarover Lenin zulke striemende bladzijden had geschreven. Tenslotte menen deze geleerden dat het in de
onherroepelijke evolutie naar het wereldcommunisme Afrika gegeven is de
sprong naar het socialisme te wagen zonder de lange en vernederende weg van
het kapitalisme over te doen, op voorwaarde echter dat de jonge onafhankelijke
staten radicaal alle banden met het neo-kolonialisme breken en resoluut de weg
opgaan van de collectivistische staatsordening.
De marxistische ideologie wil echter vooral een praxis zijn. In de troebele
periode van Afrika's ontvoogdingsstrijd tussen 1955 en 1960 werden talrijke
nationalistische militanten uit de politieke en syndicale groeperingen naar de
landen van het Oostblok uitgenodigd om er een sociaal-politieke opleiding te
ontvangen en er zich vertrouwd te maken met de communistische agitatiemethodes. De meesten onder hen zijn naar hun land teruggekeerd als overtuigde
nationalisten; in hun wetenschappelijke bagage voerden ze ook wel enkele
socialistische principes mee naar huis, maar psychologisch en mentaal bleken ze
er niet op voorbereid om de communistische ideologie als een geheel te verwerken 3 ) .
Sinds de onafhankelijkheid zijn de Afrikaanse regeringen niet meer zo in hun
schik met de vorming van revolutionaire agenten en sturen ze hun studenten
liever naar de universiteiten om opgeleid te worden tot technici, artsen, kaderpersoneel, enz. Dit stelde de U.S.S.R. voor een moeilijk probleem, omdat het
Russische leerprogramma erg gespecialiseerd is en volledig ingesteld op de
inlandse vraag van de nijverheid, de landbouw en de administratie. Daarom
besloot de sovjetregering in november 1960 te Moskou een speciaal instituut op
te richten voor de studenten uit de ontwikkelingslanden: de Lumumba-Universiteit van de vriendschap der volkeren van Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Ze
telt zeven faculteiten en veertien specialiteiten en is uitsluitend toegankelijk
voor studenten uit deze landen. Een bijzondere taalcursus, aangepaste programma's en een uitgebreide staf van wetenschappelijk personeel zorgen er voor de
geschikte studievoorwaarden. Het betreft hier werkelijk een wetenschappelijke
instelling. Drie lezingen per week worden gewijd aan de marxistisch-leninistische leer; wat billijk lijkt, aangezien dit de officiële filosofie is en elke universiteit ter wereld gerechtigd is de eigen wereldbeschouwelijke inzichten aan haar
studenten mee te delen. De Lumumba-universiteit telt meer dan 2.000 studenten
uit tachtig ontwikkelingslanden. Bovendien studeren nog 2.000 vreemdelingen,
niet alleen uit de ontwikkelingslanden, aan de Universiteit van Moskou.
Het is duidelijk dat de communisten thans bijzondere aandacht besteden aan
3 ) Zulke vormingsinstituten treft men aan in de meeste satellietlanden: de Syndicale
School voor Afrika te Budapest, de Communistische Kaderschool voor de Afrikaanse
jeugd te Praag, eveneens nabij Praag het Centrum voor Afrikaanse vorming, de
Hogere School voor Afrika nabij Oost-Berlijn, de School voor Internationale Solidariteit te Bautzen (Oost-Duitsland), de School voor de vorming van Afrikaanse studenten
te Warschau.
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het Afrikaanse studentenmilieu, nadat gebleken is dat de eerste generatie van
politieke leiders minder toegankelijk was voor de marxistische ideologie dan
men oorspronkelijk gehoopt had. De moeilijkheden waarmee de meeste Afrikaanse regeringsleiders te kampen hebben in binnenlandse aangelegenheden,
hun onmacht en onkunde ten overstaan van de grote nationale problemen, hun
misbruiken in het administratief en financieel beheer, maken deze communistische invloed des te gemakkelijker daar de opkomende intelligentsia in een
scherp generatie-conflict getreden is met de heersende klasse. Deze jongeren
staan reeds veel vrijer tegenover de traditionele waardenstelsels; ze zijn zich
bewust van hun technische meerderwaardigheid en van de ontoereikendheid
van het romantisch nationalisme. Ze zijn bezorgd over hun eigen toekomstmogelijkheden en geven blijk van ongeduld ten overstaan van de heersende wantoestanden. Tenslotte rekenen ze niet op de Westerse steun om aan het bewind te
komen en ze zijn overtuigd dat alleen revolutionaire methodes de welvaart van
hun land kunnen verzekeren. Zowel aan de Afrikaanse als aan de Westerse
universiteiten is de meerderheid van de studenten dan ook gewonnen voor een
regime naar het communistische model.
Een andere belangrijke factor van communistische penetratie in Afrika
blijven de radio-uitzendingen. De eerste uitzendingen voor Afrika startten pas
in april 1959 met een Frans en een Engels programma vanuit Moskou (31/ 2 uur
per week) ; begin 1960 werd reeds in vier inlandse talen uitgezonden en bedroeg
het gezamenlijk programma 14 uren. Rond dezelfde tijd kwam Peking in de
Oost-Afrikaanse ether met een Engels en een Kantonees programma voor de
Chinese minderheden aldaar. Sindsdien kwamen daar bij Warchau, Praag,
Bukarest, Sofia en Oost-Berlijn. In 1963 had de communistische wereld in
Afrika een gezamenlijke zendtijd van 321 uren per week in tien verschillende
talen 4 ) .
Deze programma's behandelen hoofdzakelijk de Afrikaanse en internationale
problemen, belicht vanuit het communistische standpunt; verder de vrijheidstrijd in de derde wereld en de werking van de internationale organisaties met
communistische inslag; dit alles aangevuld met causerieën over het dagelijkse
leven in de volksdemocratieën en cursussen in de vreemde talen. Via de
UNESCO brachten de landen van het Oostblok goedkope transistortoestellen op
de Afrikaanse markt, die bijzonder ingesteld waren op deze kortegolfuitzendingen. Ook richtten verschillende zendstations plaatselijke radio-clubs op; die kenden vooral succes in de Engelssprekende gebieden, Ghana, Sierra-Leone, Nigeria
en Tanganyika, waar het clubleven zich naar het voorbeeld der vroegere koloniale heersers in de gewoonten wist in te burgeren. Deze radio-clubs worden ertoe
aangezet de besproken problemen verder te bediscussiëren, kerngroepen te vormen en hun reacties aan het zendstation mee te delen.
Diplomatieke betrekkingen en propaganda
Op het diplomatieke vlak is de U.S.S.R. in nagenoeg dertig onafhankelijke
staten in Afrika vertegenwoordigd; het aantal handelsovereenkomsten en
akkoorden van technische, economische en culturele bijstand van de verschillen4 ) Moskou (115 u. 30) , Oost-Berlijn (70 u.) , Peking (69 u.) , Warschau (28 u.) ,
Praag (14 u.) , Bukarest (14 u.) , Sofia (11 u. 30) .

DE COMMUNISTISCHE WERELD EN AFRIKA

463

de communistische landen stijgt van jaar tot jaar; in 1961 waren er 177, in 1962
reeds 249. Deze aanwezigheid maakt het mogelijk communistische ideeën en
propagandamateriaal op ruime schaal te verspreiden. In de eerste jaren na de
onafhankelijkheid was deze actie vooral gericht op het ambtenarenmilieu en de
vakverenigingen; maar hun werkelijke invloed bleef beperkt. Het ambtenarenkader behoorde immers tot de geprivilegieerde groep van het nieuwe regime en
de vakverenigingen, die in de koloniale periode hoofdzakelijk aan politieke
actie hadden gedaan, konden na de onafhankelijkheid slechts moeizaam hun
weg naar het syndicalisme vinden. In de landen met een eenheidspartij werden
ze volledig onderworpen aan het regeringsprogram van de partij ; in de andere
landen bleken ze dikwijls hopeloos verdeeld, zonder werkelijke bekommernis
voor de arbeidsproblemen. Daarom gaat de belangstelling van de Sovjet-Unie
nu uit naar de nieuwe generatie van universitairen en herneemt ze de vorming
van overtuigde communistische militanten. Deze vorming dient echter clandestien te gebeuren, zoals in de koloniale tijd, omdat i n nagenoeg alle Afrikaanse
landen de communistische partij officieel verboden is.
De uitgesproken nationalistische landen met openlijke socialistische en sterk
anti-imperialistische tendens, zoals Algerië, de Verenigde Arabische Republiek,
Ghana, Guinea en Mali, kregen van de hulp en de bijstand van de sovjetlanden
het leeuwendeel. Maar Rusland steunt ook, zij het in mindere mate, de regeringen die nauwer bij de Westerse wereld aanleunen. De bezetting der ambassades
neemt soms een verdachte omvang aan in verhouding tot de feitelijke personeelsbehoefte; de ambassade van Leopoldstad telde in december 1963 niet
minder dan tachtig leden en die van Lomé in Togo, een land met anderhalf
miljoen inwoners, veertig leden. Via de bovengenoemde nationalistische landen
steunen de sovjetlanden financieel en met wapenmateriaal de vrij talrijke oproerige bewegingen in Midden-Afrika.
De Afrikaanse landen die diplomatieke betrekkingen onderhouden met de
Chinese Volksrepubliek, zijn minder talrijk, een vijftiental. China steunt in
principe uitsluitend de nationalistische regeringen; in de loop van 1964 breidde
het zijn actie bijzonder uit tot Oost-Afrika waar zich kolonies van Chinese
inwijkelingen bevinden, die regelmatig de radio-uitzendingen van Peking in hun
eigen taal kunnen beluisteren. De Chinese Volksrepubliek wist haar eerste
diplomatieke zendingen in Oost-Afrika bijzonder strategisch uit te kiezen,
namelijk in Somaliland, Zanzibar en Burundi. In Somaliland vormen de voortdurende grensconflicten met Ethiopië en Kenya een haard van blijvende onlusten. Sinds Tanganyika onafhankelijk werd en zich federeerde met Zanzibar tot
Tanzan, heeft er zich een zeer belangrijke Chinese zending gevestigd en geven
Chinese militaire technici de opleiding aan het landleger. Dit land heeft gemeenschappelijke grenzen met het onrustige Malawi en het oproerige OostKongo. Ten slotte telt de Chinese ambassade te Bujumbura in Burundi niet
minder dan dertig leden. Vanuit dit kleine vorstendom (2,2 miljoen inwoners),
waar een minderheid van 20% Tutsi als feodale heren de werkelijke macht i n
handen houden, is de Chinese ambassade een uitstekende voorpost met uitzicht
op Oost-Afrika en Kongo.
In de rest van Afrika biedt Peking hulpverlening aan Algerië, Guinea,
Ghana, maar vooral aan Mali en Kongo-Brazzaville. In de kleine republiek van
Kongo-Brazzaville (900.000 inwoners) zijn een twintigtal Chinezen werkzaam
op de ambassade en spelen Chinese technici een actieve rol bij de vorming en de
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organisatie van de geunif Teerde jeugdbeweging, die er een eigen gewapende
jeugdpolitie op nahoudt. Het onmetelijke en daarom zo moeilijk te besturen
Kongo-Leopoldstad ligt dus gegrepen tussen twee kleine staten, Kongo-Brazzaville en Burundi, vanwaar de Chinese agenten gemakkelijk tot onlusten kunnen
aanstoken.
Het is opvallend hoe de Chinese Volksrepubliek zich in een reeks kleinere
landen nestelt van waaruit het direct uitzicht heeft op de centrale gebieden van
Oost- en Midden-Afrika. Aan deze kleine landen kan zij een effectieve hulp
bieden die niet te duur uitvalt, en meteen is er nauw contact met de leiders der
oproerige bewegingen uit de nabuurlanden die er asielrecht verkregen. De subversieve methodes die ze hun aanleren zijn in wezen destructief: uitroeiing van
alle ontwikkelde ambtenaren en politieke leiders die zich niet bij de revolutie
aansluiten en vernieling van de economische centra. Aldus wordt een chaostoestand geschapen, die een latere communistische revolutie met eigen gevormde
kaders mogelijk maakt.
Een eigen Afrikaans socialisme
In de loop der laatste vijf jaren heeft de communistische wereld dus vaste
voet in Afrika weten te verkrijgen en heeft ze er sterke posities ingenomen.
Hoe staan de Afrikaanse regeringen ten overstaan van deze penetratie ?
In hun opgangsperiode werden vele Afrikaanse leiders getroffen door de
onmacht van het kapitalisme om een evenwichtige groei van interne ontwikkeling in de koloniale gebieden tot stand te brengen. De grote massa der plattelandsbevolking bleef buiten het economisch gebeuren en de grondstof f en- en
landbouwontginningen werden uitsluitend door buitenlandse belangen beheerst.
Koloniaal bestel en kapitalistische ondernemingen gingen hand in hand. In
hun verlangen naar ontvoogding en medezeggenschap kregen deze leiders de
indruk dat alleen de communistische partijen onverdeeld aan hun zijde stonden;
de anti-communistische actie van het koloniaal beheer versterkte hen in dat
vermoeden. Voor de Organisatie der Verenigde Naties stelde de U.S.S.R. zich
aan als de onbaatzuchtige verdedigster der verdrukte volkeren, terwijl de houding der Verenigde Staten dubbelzinnig was, omdat ze sterk verbonden bleven
met de koloniale mogendheden en moeilijk hun kapitalistische belangen konden
verhelen.
De snelle opgang van de Russische en Chinese economieën, zonder inbreng
van vreemd privé-kapitaal, maakte het collectivistische model aantrekkelijk; het
bleek waarborgen te bieden én voor een snelle ontwikkeling én voor een authentieke onafhankelijkheid. Ook de sterke cohesie van de communistische ideologie
en praxis boeide de opkomende elites, zodat ze voor hun landen weinig uitkomst
zagen in het Westers democratisch regime met zijn hopeloze inwendige verdeeldheid en zijn tekort aan een sterk uitvoerend gezag. Ze wisten dat slechts
een autoritaire democratie in hun landen de orde zou kunnen handhaven en de
inwendige rust verzekeren; in de traditionele gemeenschap was de macht trouwens meestal in handen van een onbetwist, zij het gematigd gezag.
De marxistische ideologie bleek echter in bepaalde opzichten al even cultuurvreemd als het Westers individualisme. Zowel Senghor als Touré, N'Krumah en
Modibo Keita ontkennen het bestaan van een klassestrijd in Afrika en menen
dat het godsgeloof en de traditionele familiale stelsels onverenigbaar zijn met
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de marxistische dialectiek. Toch vinden ze in de traditionele gemeenschap
bepaalde steunpunten voor een collectivistisch bestel, dat voortbouwende zoniet
op de bestaande structuren, dan toch op de geest van samenhorigheid en solidariteit, de vooruitgang en de welvaart kan verzekeren. Vandaar dat in de meeste
Afrikaanse landen 'socialisme' en 'planeconomie' twee sleutelwoorden zijn geworden die de deur moeten openmaken voor een snelle ontwikkeling tot een
welvaartstaat.
Tussen de verschillende landen bestaat er echter een grote verscheidenheid in
de begripsbepaling van dit socialisme. In de Engelssprekende gebieden, zoals
Ghana, Nigeria of Tanganyika, is het essentieel een pragmatisch begrip, dat
varieert van het nog tamelijk kapitalistisch georganiseerde Nigeria tot het sterk
links gerichte Ghana, waar deze leer 'consciencisme' wordt genoemd. Het
'Arabisch socialisme' van Ben Bella i s sterk revolutionair; dat van Bourguiba erg
wisselvallig; dat van Nasser vrij reformistisch. In de Franssprekende gebieden
biedt het socialisme een meer samenhangend beeld: Mali en Guinea hebben een
politiek stelsel dat steunt op een revolutionaire praxis en collectivistische structuren, die rechtstreeks zijn overgenomen van het orthodoxe communisme, maar
dan gezuiverd van die elementen die niet in het Afrikaanse kader pasten en
dikwijls opnieuw geïnterpreteerd werden volgens eigen traditionele normen;
meer i n het bijzonder werd de marxistische filosofie vervangen door een reeks
Afrikaanse waardestellingen, zoals die der 'communaucratie' in Guinea. In
Senegal werden slechts enkele algemene principes van het wetenschappelijk
socialisme behouden 5) ; Senghor en Dia gingen een eigen 'Afrikaanse weg tot
het socialisme' op, uitgaande van de ideeën der 'négritude' en van de cosmogonische visie van Teilhard de Chardin 6) .
Toch worden al deze stelsels gekenmerkt door de volgende grondstellingen:
1. een planeconomie voor snelle ontwikkeling; 2. een cooperatieve organisatie
die de landbouwbevolking integreert in een verbeterde produktie- en verkoopcyclus; 3. de oprichting van een eigen basisindustrie onder staatscontrole en,
zo mogelijk, onder staatsbeheer; 4. een sterk staatsgezag dat de talrijke inwendige tegenstellingen op etnisch en godsdienstig gebied weet te overbruggen. Dit
laatste punt baande de weg tot de eenheidspartij of tot een dominerende partij,
waardoor in de meeste landen de parlementaire democratie feitelijk plaats
maakte voor een vorm van volksdemocratie. Vergeleken met de communistische
volksdemocratieën heeft in Afrika de heersende partij steeds een zeer ruime
meerderheid van de bevolking achter zich. Zo komt het dat in de nationalistische landen de communistische partij verboden is omwille van de eenheidspartij en in de landen met pluralistisch stelsel omwille van haar subversieve
activiteiten 7) .
5) Senegal leent zich moeilijk tot een strak socialistisch stelsel, aangezien dit land
een oude politieke ervaring heeft. Reeds in 1872 en 1880 werden de „vier gemeenten"
(Dakar, Gorée, Rufisque, Saint-Louis) opgericht met een gemeenteraad. Sinds 1916
werden de Franse burgerrechten voor alle bewoners van deze gemeenten bevestigd en
zenden ze hun afgevaardigden naar de Assemblée in Parijs. Zo heeft de politieke
democratie van de IIIe en IVe Republiek, met al haar excessen, deze bevolking uiterst
gevoelig gemaakt voor politieke intrigues en inwendige partijtwisten.
6) Cfr. K. Boey, Is Senghor een marxist ? in Streven, mei 1963, pp. 762 r 771.
7) In Zanzibar is feitelijk de communistische partij aan het bewind; in de V.A.R.
staat ze onder streng staatstoezicht; in Marokko, Tunesië, Algerië, Soedan, Senegal,
Niger, Cameroun, Basoetoland, Zuid-Afrika en Madagascar werd ze onder een of
andere vorm opgericht, maar is ze officieel verboden.
28
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Positief neutralisme
Al deze elementen droegen bij tot vriendschapsbetrekkingen met de communistische wereld. Toch waren de Afrikaanse regeringen er niet op uit de banden
te breken met de vroegere koloniale mogendheden, noch met de Westerse
wereld; ze waren pragmatisch genoeg om te weten dat ze de westerse economische en technische bijstand niet konden missen, noch de aanbreng van buitenlands privé-kapitaal. Dit verklaart waarom in deze 'socialistische' landen de
kapitalistische structuren meestal nog sterk gevestigd zijn. Wel tracht men het
regeringstoezicht op deze ondernemingen te versterken en zulke investeringsvoorwaarden te stellen, dat een evenwichtige ontwikkeling van het land bevorderd wordt en dat een vrij spoedige afrikanisatie van het kaderpersoneel kan
verwacht worden.
Deze wil om zowel met de sovjet-wereld als met de Westerse landen op
goede voet te leven had tot gevolg dat de Afrikaanse landen, naar Joegoslavisch
voorbeeld, op internationaal gebied voorstanders werden van een positief neutralisme. Deze politiek biedt hun de beste voordelen op economisch gebied en
behoedt ze voor elk nieuw gevaar van een Westers of een sovjet-imperialisme.
De Afrikaanse regeringen verlangen dus met alle meer ontwikkelde landen
samen te werken, op voorwaarde dat deze zich op generlei wijze met hun
politieke aangelegenheden bemoeien. Niet alleen de Westerse landen, ook Rusland heeft dit moeten ondervinden.
Zo werd president Touré ten zeerste geïrriteerd door de inmenging van
sovjet-technici uit Rusland en Tsjecho-Slovakije in de binnenlandse politiek;
de Russische ambassadeur Solod werd in december 1961 'persona non grata'
verklaard en de minister van buitenlandse zaken, Mikoyan, zag zich verplicht de
zaken persoonlijk te komen bijleggen 8 ). De president van Mali, Modibo Keita,
affirmeerde ook duidelijk zijn standpunt, toen hij te Moskou de Lenin-prijs voor
de vrede in ontvangst nam: „U moet begrijpen, zei hij, dat wij nooit communisten zullen zijn". En president N'Krumah die in de jaren na de onafhankelijkheid steeds meer afstand nam van Engeland en zich naar het Oostblok keerde,
aarzelde niet de leiders van de linkse vleugel van zijn partij, Cofie-Crabbe,
Adamafio en Adjei, die sterk aandrongen op een communistische wending van
het regime, te laten arresteren.
Het Kongo-geval heeft de Russen zeker geen vertroosting gebracht. De gebeurtenissen van juli 1960 boden hun een gunstige gelegenheid om zich op het
voorplan te schuiven, maar hun inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
maakte hun optreden ondoeltreffend. Tot tweemaal toe, in september 1960 en
in december 1963, werd heel het ambassadepersoneel het land uitgewezen.
Het laat geen twijfel dat de sovjetleiders in hun Afrikaans beleid herhaaldelijk werden teleurgesteld. En dit om verschillende redenen. De sovjet-technici
bleken geenszins op de hoogte van de Afrikaanse mentaliteit en waren niet
opgewassen voor hun taak ten aanzien van de economische problemen. Ze
konden slechts een beperkte hulp aanbieden. Deze hulp was bovendien veel
minder efficiënt dan die der vroegere koloniale mogendheden, die sinds jaar en
dag met Afrika vertrouwd waren. Meestal hadden de Russen het lastig om te
8 ) Ook ten tijde van de Cuba-crisis heeft President Touré geweigerd, in naam van
het positief neutralisme, het vliegveld van Conakry open te stellen voor de Russische
luchtvloot, die deze ravitailleringsbasis nodig had om Cuba te bereiken.
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verbroederen met de inheemse bevolking, waarvan ze de taal niet verstonden;
bovendien drukten ze zich zeer moeilijk uit in het Frans. De uitrusting van
Russische makelij was erg duur en bleek niet aangepast aan de Afrikaanse vraag.
Ook waren ze ontgoocheld over de samenwerkingsvoorwaarden met de Afrikaanse regeringen en hun administratieve kaders, die de technische raadgevingen
vaak in de wind sloegen.
Feitelijk werden de sovjetlanden geconfronteerd met dezelfde moeilijkheden
die de Westerse landen ondervonden in hun technische bijstand. Enerzijds werd
niet de minste tussenkomst geduld in de politieke of economische beslissingen;
anderzijds waren de Afrikaanse regeringsverantwoordelijken en ambtenaren niet
opgewassen voor hun taak. Het ontbrak hen niet alleen aan technische bevoegdheid en goed gevormde kaders, want ook zij die wel over deze technische kennis
beschikten, verkeerden dikwijls in de onmogelijkheid om goed gevolg te geven
aan de noodzakelijke beslissingen voor de ontwikkeling van hun land. Geconfronteerd met een technische cultuur, blijven deze mensen bepaald door een
traditioneel waardenstelsel, dat veel meer de nadruk legt op sociaal prestige, op
onmiddellijke verhoudingen van mens tot mens, op een centralisatie van alle
gezag in één persoon, op een rolverdeling die veel meer gebaseerd is op de
'status' dan op de functie; kortom, op een samenstel van factoren die een technisch beheer volkomen inefficiënt maken. Hierbij kwam dat de onmiddellijke
afrikanisatie van de ambtelijke kaders, de uitbreiding van de bureaucratie, de
nationalisatie van enkele essentiële diensten of ondernemingen op een schrijnend
tekort aan organisatiegeest stuitte. Deze spanningen tussen de technische vereisten en de traditionele motivatie leidden noodzakelijkerwijze tot sociale verwarring en normloosheid. Deze kenmerkt zich door omkoperij, nepotisme,
geldverduisteringen, machtsmisbruik, enz.
Met al deze factoren heeft de technische bijstand, van welke kant die ook
komt, rekening te houden. De eerste taak der hulpverlening is precies, de
noodzakelijke kaders te vormen die het ontwikkelingsproces mogelijk maken,
en bij de verantwoordelijken zowel als bij de massa deze technische geestesgesteldheid bij te brengen. Haar taak is het de jonge landen te helpen, door
deze moeilijke overgangsperiode heen, met de opbouw van nieuwe structuren en
het aanwerven van een technische en economische mentaliteit. De communisten
schijnen dit begrepen te hebben en zoeken daarom hun invloed te doen gelden
bij de leiders van morgen, die zich nu aan de universiteiten bekwamen; ook
hernemen ze de vorming van militante kaders, die morgen de massa zullen
bewerken.
In de mate dat de communistische wereld erin slaagt hieraan een oplossing te
geven, is het gevaar groot dat Afrika zich morgen naar het communisme en het
materialisme wendt. Maar de kansen van de christelijke wereld zijn even groot,
als men er over genoeg verbeeldingskracht beschikt om de socialistische tendensen van deze landen, die volledig gerechtvaardigd zijn, structureel en mentaal
te helpen uitbouwen op grond van de spirituele waarden waarin deze mensen
nog geloven.
Afrika zal, zoals Europa, na zijn eerste politieke revolutie een tweede sociale
revolutie meemaken. Alleen gaat de tijd veel vlugger in het Afrika van de
twintigste eeuw dan in het Europa van de negentiende, zodat dit ontwikkelingsproces, dat in Europa een volle eeuw gevergd heeft, in Afrika hoogstens enkele
decenniën zal vragen.

Michelangelo Antonioni
J. BLIRVENICH S.J.
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E toeschouwer van vandaag moet niet langer aannemen zoals hij tot nog

toe gedaan heeft, dat het beeld zijn brein bereikt door het oog, maar hij
moet voor eigen rekening gaan werken, hij moet zelf creatief gaan optreden.
Een film zien is niet hetzelfde als een film lezen. Van belang is de verhouding
van beeld tot beeld. Het is een wordende vorm, die net als het schouwspel van
de microcosmos, zich wijzigt naar de wijze van observeren. Vandaar dat het
juister is, van een film te zeggen dat wij hem moeten voelen. De kennis die wij
bezitten, volstaat niet meer, klopt niet meer met en volgt niet meer uit de algemene, overheersend wetenschappelijke kennis die wij nauwelijks beginnen te
leren".
Deze aantekening van Michelangelo Antonioni stelt zijn hele werk van meet
af aan buiten de gewone normen van benadering. Echter niet buiten de werkelijkheid. Wie ooit een film van hem gezien heeft, vooral vanaf L'Avventura,
vindt hier een begin van verklaring voor de indruk van vervreemding, j a van
verveling, en tegelijk voor de fascinatie die van deze werken uitgaat. Noem
L'Avventura verward, La Notte barok, noem L'Eclisse een monument van
koelte, 11 Deserto Rosso een koud kleurenexperiment in een gekke wereld, toch
geven dergelijke vereenvoudigingen je een soort van schuldgevoel. Tenzij je
van nonsens gaat spreken of van een door een neuroticus gefabriceerde wereld.
Zelf heb ik wel eens beweerd dat Antonioni een Petit Prince is, oneindig
kwetsbaar door de dingen van een wereld waar hij zich, net als de Kleine Prins
van de Saint-Exupéry, niet helemaal in thuis voelt, maar waar heel zijn wezen in
meetrilt. Tot hij op een dag in de regen liep en ontdekte dat hij, natgeregend,
interessanter was dan droog. Na zijn Rode Woestijn, vooral na de wondere
droomsequens daarin van het meisje aan het strand, kan het eerste deel van
deze uitspraak gehandhaafd blijven, het tweede zeker niet meer helemaal.
Antonioni verlaat nooit de werkelijkheid. Hij is een realist die men voor een
surrealist houdt, een moralist die men amoreel noemt, een geëngageerd dichter
die men koele afstand verwijt. Als zuivere filmkunstenaar is hij op dit ogenblik
wellicht even ver als Fellini, verder dan Bergman. Als mens die zich buigt over
zijn tijd, is hij minstens even boeiend als deze twee. Met hen heeft hij één
kwaliteit gemeen: het nederige besef dat hijzelf en wij 'cominciamo appena ad
apprendere', nauwelijks beginnen te leren.
Michelangelo Antonioni is in 1912 geboren uit een welgestelde burgerfamilie
in het verfijnde Ferrara. Zijn mentaliteit is, als die van zo vele Italianen van zijn
generatie, laicistisch. Hij promoveerde in de economische en handelswetenschappen te Bologna. Hij leert van jazz houden, speelt toneel (Pirandello,
Ibsen, Tsjechow en een paar eigen stukken). Wordt filmcriticus bij een krant
van zijn stad, probeert zelf wat filmpjes te maken, weigert een 'goed baantje',
trekt in 1940 naar Rome om serieus in de film te gaan werken, sukkelt er op
een kantoor, wordt redacteur van het tijdschrift Cinema, schrijft enkele scenario's die hij niet ondertekent, bezoekt het Centro Sperimentale di Cinematograf ia. Hij werkt mee aan de eerste Rosselinis, weet een cameraman te bewegen om
te experimenteren met zwart-wit-tonaliteiten. Men merkt hem op, zendt hem
naar Frankrijk om er Carné te zien werken (Visiteurs du Soir) ; hij bezoekt er
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o.m. Matisse en Camus, die juist L'Etranger liet verschijnen. De verfijning van
Carné, maar meer nog de ascetische en toch zo levensechte visie van Matisse en
de existentialistische 'vervreemding' van Camus moeten hem diep geraakt
hebben. Hij krijgt aanbiedingen van Grémillon en Cocteau, maar de oorlogsomstandigheden roepen hem terug naar Italië.
Hij maakt zijn eerste korte film: Genre del Po. Van op een schuit op de Po
observeert hij de armen en eenvoudigen die aan de rivier leven. Het filmpje
getuigt reeds van zijn begaafdheid om de mens op te nemen in de omgeving en
van zijn bijzonder gevoel voor het landschap. Dezelfde kwaliteiten vinden we
terug in Superstizione, een document over het bijgeloof, en L'Amorosa Menzogna, een schets van de wereld der 'sfumetti', de stripverhalen waarin de
woorden de helden als een wolk uit de mond komen. Twee documentaires,
Sette canne, un vestito (Zeven spoelen, één kleed) en La Funivia del Faloria
(De kabelbaan) geven blijk van een vaste beheersing van ritme en sfeerschildering. Dan, eveneens in 1950, werkt hij voor de eerste keer mee aan een lange
speelfilm, Cronaca di un Amore, een melodrama met detective-inslag. Het is
een heel middelmatig werk, maar Antonioni laat reeds zijn merkwaardige
vaardigheid zien om in trage en lang volgehouden beelden de omgeving (een
grijs Milanees landschap) af te tasten en in de psychologie van de personages
in te schakelen. Hij werkt verder mee aan de Sceicco Bianco van Fellini, wiens
neiging tot surrealisme en barokke levensfelheid hem blijkbaar minder liggen
dan het onderwerp, hetzelfde als dat van L'Amorosa Menzogna. Dan komt,
weer in samenwerking, I Vinti (De overwonnenen) . Hij wil er het wangedrag
van losgeslagen jongeren in vertellen (een thema dat later door zo velen tot
vervelens toe herhaald werd), maar zijn katholieke opdrachtgevers willen niets
weten van zijn bijna neutrale, objectieve observatie: de film moet uitdrukkelijk
moraliseren. Men komt tot een compromis: een voorwoord. Later zal Antonioni
dit werk verloochenen. Hij wil in geen geval doorgaan voor wat zijn opdrachtgevers een moralist noemen: iemand die de gedragingen van de mens vanuit
vooraf bepaalde, starre normen beoordeelt en veroordeelt.
Het begin van de carrière
De dag na de laatste opnamen van I Vinti begint hij de eerste shots van
La Signora Eenza Camelie (1953). Een verkoopstertje wil filmactrice worden,
een producent merkt haar op, huwt met haar, geeft haar een ernstige rol in een
zwaardere film, die schromelijk mislukt; om hem van de wanhoop te redden,
neemt zij een rol aan in een minderwaardige film, maar verlaat hem nadien voor
een andere man; niet in staat om een kunstenares te zijn, noch om echt te
beminnen, slachtoffer van haar inbeelding en ambitie, leidt zij voortaan een
onbenullig bestaan. Nog zoekt Antonioni zijn weg. Zijn technische vaardigheid
is groter geworden, zijn thematiek begint zich af te tekenen: bijna steeds is zijn
voornaamste figuur een vrouw die gedomineerd wordt door een gevoel, maar
niet bij machte is om zich aan haar omgeving te onttrekken. Deze is decadent,
onecht. Maar de moreel geïnspireerde analyse van het milieu en de psychologische benadering dekken elkaar nog niet. De film wordt een financiële strop.
Om zijn opdrachtgevers te helpen, maakt Antonioni een sketch voor een in
Zavattini's neo-realistische toon gehouden enquête over mislukte zelfmoordenaars: Tentato Suicidio. Misschien heeft juist deze verplichting om zich aan een
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realistische kroniek te houden, Antonioni bewust gemaakt van zijn werkelijke
richting, waarin zijn uitzonderlijk vermogen tot sfeerschepping aan kon sluiten
bij een eigen groeiende visie op de mens van zijn tijd. L'Araiche (De vriendinnen, 1955), gemaakt naar een lange novelle van Pavese, volgt een groepje
vrouwen die alle haar eigen sentimentele ervaringen laten draaien rond de
mislukte zelfmoord van een van haar. Als deze aan een nieuwe poging toch
sterft, neemt ieder der vrouwen ten overstaan van haar ontdekking, dat liefde
en egoïsme, gevoel en realiteit niet te verenigen zijn, haar eigen consequente
houding aan. Voor de eerste maal breekt hier Antonioni's thematiek duidelijk
door. Wat betekenen de gevoelens van de mensen? Gevangen in hun milieu,
zoeken zij die echt in hun gevoelens geloven, tevergeefs naar de verwezenlijking
ervan; bij nader inzien blijken de gevoelens vluchtig en onecht, het zijn veeleer
'niet-gevoelens'. Van nu af wordt dit aftasten van 'de echtheid der gevoelens' in
een concreet bestaand milieu Antonioni's hoofdthema. Zijn stijl stemt hij helemaal af op dit onderzoek.
II Grido

Guido (De kreet, 1957) vormt, als eerste voldragen werk, de definitieve
overgang. Antonioni maakt op dat ogenblik persoonlijk een moeilijke tijd door.
Het werk draagt de sporen van zijn overgevoeligheid, het krijgt er een heel
persoonlijke toets door. Hij is op een punt gekomen dat hij niets meer maakt
waar hij persoonlijk niet helemaal in gelooft.
Aldo, een arbeider uit de Po-streek, houdt van de jonge vrouw Irma. Hij
heeft enkele jaren met haar samengeleefd en zij hebben een dochtertje. Als
hij haar wil huwen, ontdekt hij dat ze van een andere man houdt. Met zijn
klein meisje dwaalt hij dan de streek door, ontmoet andere vrouwen. Maar
geen van haar verdrijft Irma's beeld. Hij komt tot geestelijk en lichamelijk
verval, kan bij geen vrouw en bij geen werk blijven. Alles drijft hem terug
naar zijn streek. Maar wanneer hij er terugkomt en als in een waas getuige is
van Irma's nieuw geluk, laat hij zich voor haar ogen van de toren van een
fabriek vallen. Hun beider pijn schreeuwt in één vertwijfelde, scherpe kreet.
Alles is in deze film tot eenheid gegroeid: het grijze landschap van de verregende Po-streek en de doffe gevoelens; de technische en esthetische elementen
en de menselijke werkelijkheid. De brede beeldvorm, waarin alleen het allernoodzakelijkste getoond wordt, het trage ritme, woorden en klanken, alles is
uitdrukking van de als in het luchtledige stikkende illusie van een man die
geloofde in zijn gevoelens en plotseling beseft dat ze geen zin hebben, dat ze
niets wezenlijks raken. De volmaakte liefde bestaat niet. Er is alleen een nooit
meer te vullen leegte. Ongenadig tast Antonioni hier de mythe aan van de
liefde als eeuwig gevoel. Ze is slechts leugen, een conventie uit een wereld die
niet meer echt is, misschien nooit echt is geweest.
^i Grido wordt slecht onthaald. Lege zalen, vertwijfelde producenten, die
smeken om iets 'prettigers'. Antionioni beidt zijn tijd.
L'Avventura
Tijdens een rondreis op zee ontstaat het onderwerp voor L'Avventura, naar
onze smaak zijn meest aangrijpende en sterkste film. Een groep rijke leeglopers
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en avonturiers, die een pleziertocht maken met een jacht, gaan aan wal op een
rotseiland. Op het ogenblik dat ze weg willen, is Anna, een jonge vrouw van
het gezelschap, verdwenen. Sandro, die een verhouding met haar had, en
Claudia, een vriendin van haar, gaan haar samen zoeken. Dit brengt deze twee
tot elkaar, zij spreken van trouwen. Maar in het hotel waar zij gaan overnachten,
heeft Sandro een avontuurtje met een kamermeisje. Als Claudia hem betrapt,
vlucht hij vernederd, hij barst los in een klacht over zijn zwakheid en Claudia
streelt hem het hoofd in een illusieloos, begrijpend gebaar.
In Cannes, 1960, wordt de film uitgejouwd. Er ontstaat een heel heftig debat.
De kwetsbare Antonioni is diep onder de indruk, verdedigt zich in een nogal
verward geschrift, dat kan geïnterpreteerd worden als een aanval op de gangbare
moraal. Zoals altijd eist de marxistische kritiek de haar al te gemakkelijk overgelaten culturele hegemonie op en tracht Antonioni grondig te 'engageren'.
Maar Antonioni's engagement reikt verder en dieper dan zelfs een ernstige
marxistische visie op onze tijd.
De dag na het drama bracht Diego Fabbri mij in contact met Antonioni en
wij maakten samen onze eerste lange wandeling langs de zee. Mager, iets gebogen, met heldere maar gemartelde ogen, karige gebaren, betoogde en protesteerde hij tegen de aanvallen. Bitter sprak hij over de christelijke moraal, die alles
codificeert, verburgerlijkt, zonder de moed te hebben om tot de kern door te
dringen van een totaal veranderde mens in een totaal andere tijd. Ik vroeg hem
o.m. naar de zin van een bepaalde scène in L'Avventura. Claudia (gespeeld
door Monica Vitti, nu Antonioni's vrouw) staat op een bepaald ogenblik buiten
te wachten op Sandro, die een hotel is binnengegaan om navraag te doen naar
Anna. Enkele mannen bekijken haar, hun groep groeit aan en het is of hun
begerige blikken haar ontkleden. Waarom die scène op dat ogenblik ? Antonioni
antwoordde: „Ik vind dat vulgaire, spottende begeren, dat egoistisch willen
'gebruiken' zonder meer ontzettend". Ik zei hem: „Maar u is een moralist,
meneer Antonioni. U huldigt daar een grondprincipe van de echte christelijke
moraal". Hij lachte en ontspande zich voor het verdere gesprek. Ergens was
een ontmoeting dus toch wel mogelijk.
Toen L'Avventura in het buitenland een groot succes werd, kwam ook de
doorbraak in Italië. Antonioni heeft nu helemaal zijn eigen stijl en zijn eigen
thematiek gevonden, waarin zijn persoonlijke, subjectieve, maar verrijkende
visie zich kan ontplooien. Als achtergrond de wereld waar hij in opgegroeid
is: de deftige burgerij van een kleine stad, waarin de levenswaarden een langzame verstikkingsdood sterven aan voorschriften en instellingen: verflenste bloemen tussen de bladen van een oud boek, lokken in een medaillon waarvan je
niet meer kunt weten of ze ooit een hoofd getooid hebben. Dode begrippen:
dat menselijke liefde eeuwig is, dat gevoelens je tot het ideaal leiden, dat de
eer je richtsnoer moet zijn. Deze wereld interesseert Antonioni niet meer.
Hij is echter getekend door haar burgerlijk laïcisme, waartegenover een even
burgerlijk, even fatsoenlijk christendom stond. De nieuwe bourgeoisie in Rome,
Milaan, Ravenna, die van de techniek, de industrie, de financiën en de decadente
cultuur, heeft deze dode opvattingen overgenomen. In de oude burgerij waren
de 'sentimenti', de gevoelens, echter nog resten van iets dat lang geleden misschien toch gebloeid had; in de handen die er nu mee spelen, zijn ze van voren
af aan voos en dood.
L'Avventura is het eerste proces dat hij voert tegen het bedrog waarop de

472

MICHELANGELO ANTONIONI

nieuwe maatschappij bestaat. Claudia en Sandro weten dat het niet de liefde of
de vriendschap voor Anna is die hen samen op zoek zet. Deze bedrieglijke
schijn verbergt een reeds afgestorven illusie en is slechts voorwendsel om de
nieuwe bedrieglijke mythe na te jagen van een natuurlijke aantrekking die
zij, met burgerlijke termen, liefde noemen en in een even burgerlijke fictie,
het huwelijk, willen bestendigen.
Dat deze opvatting van Antonioni ergens mank loopt in zover hij ze absoluut
wil stellen (wat helemaal niet zo zeker is), lijdt geen twijfel. Maar evenmin
lijdt het twijfel dat hij de vinger legt op een verwording die alles behalve
fictief is. Wat ons op dit ogenblik echter boeit, is de manier waarop hij erin
slaagt zijn visie mee te delen, niet als een betoog, maar als een 'inzicht', met al
het visuele dat dit woord inhoudt.
Lezen wij het scenario van de slotbeelden. Claudia heeft Sandro betrapt met
het kamermeisje. Zij is vertwijfeld op het terras gevlucht.
„Claudia komt op het terras. Voor haar rijst het profiel van een gebouw waarvan de werken zijn stilgelegd. Een betonnen skelet, niets er
rond. Geen gerucht dan dat van de zee. De dag belooft helder en sereen
te worden. Een bankje waar de verf helemaal van afgebladderd is. Haar
ogen zijn star, wijdopen op de zee gericht. Stappen naderen. Claudia
blijft onbeweeglijk. Het is alsof zij op geen andere manier de smartelijke
verbazing kan verbergen die haar gelaat verraadt. Stappen naderen en
houden voor haar stil. Sandro. Hij is helemaal van streek. Hij heeft niet
eens de moed om haar aan te kijken. Zijn trekken zijn verwrongen en
moe, hij lijkt wel een oude man. Hij laat zich neer op de bank. De twee
blijven onbeweeglijk, zonder elkaar aan te kijken, Claudia rechtop, Sandro gezeten. Op de achtergrond het betonnen skelet, verderop de zee.
Claudia keert het hoofd langzaam naar Sandro. Haar ogen zijn vol tranen. Zij bekijkt hem als iets dat haar oneindig veel verdriet doet. Zij
komt bij de bank. Sandro beweegt niet. Zij steekt een hand uit. Zij streelt
hem traag, met felle vertwijfeling, over het hoofd".
Een betonnen skelet, uitgeholde gevoelens, het vage gemis van de zee, onbestemdheid, en in de leegte van beeld en klank een onuitsprekelijk verdriet.
Datgene wat zin zou kunnen geven aan deze man en deze vrouw, bestaat niet.
Een man die verlamd is door het besef van zijn lafheid en onstandvastigheid
en overmand door schaamte en onmacht; een vrouw die in haar wezen zelf een
houvast schijnt te bezitten waaruit begrip opstijgt.
Bij Antonioni, zoals op een andere wijze bij Bergman en Fellini, staat de man
in de schaduw van de vrouw. Lange tijd heeft hij de illusie, de toestand te
beheersen, het spel te leiden. Maar deze illusie stort erbarmelijk in elkaar als Lij
er zich van bewust wordt dat hij de vrouw niet kan veroveren, dat haar weekheid een sterkte verbergt die de zijne ver overtreft.
De dorheid van dit besef en de leegte van dit ijdele spel worden door beelden
en klanken niet alleen geïllustreerd, maar erdoor geopenbaard. Antonioni
ontzegt aan muziek en geluid iedere 'begeleidende' functie. Muziek en klanken
(de zee, ergens een ventilator, het wapperen van linnen in de wind, voorbijrijdende voertuigen) warden voorwerpen in het decor: een afgetekende en
reële aanwezigheid, maar zo afgestemd op wat in en tussen de mensen op het
scherm gebeurt, dat men ze nauwelijks merkt en er toch onmogelijk aan kan
ontkomen. (In Il Deserto Rosso krijgt de kleur dezelfde functionaliteit). Zijn
bijzondere gevoeligheid voor geluiden spreekt wel heel duidelijk uit de volgende
notitie, opgetekend op een ochtend in New York:
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„Half zeven. Een nieuwe windstoot. De wind keert nijdig terug, hij
hangt tussen de wolkenkrabbers, schijnt weg te sluipen en plotseling
komt hij weer binnenvallen met verse, machtige stootkracht. Een claxon
brengt hem tot zwijgen, net of hij hem een oorveeg had gegeven. Gedaan
met de wind. En nog altijd dat soort sirene, een toon hoger nu. Een
konvooi komt voorbij, als over een spoorbrug. Geraas, met de sirene als
een uitloper. Heel kort. En weer verandert het lawaai. Het ontstaat en
sterft direct weer uit. Het basisgegrom organiseert zich, treedt naar voren
als een goed gedrild leger, komt dichterbij. Het is compact, geweldig, tot
alles bereid, ook om alles te overrompelen. Het is vlakbij: wij onderscheiden reeds de wind, de wagens, het vliegtuig, geraas van ijzeren tuig, de
sirene; alles rukt samen op tegen de wolkenkrabber van ons hotel. Aan
de spits het geraas van ijzer, maar het vliegtuig haalt het, blijft alleen
over. Niets meer. Alles is weer tot de orde geroepen. Een kleine revolutie, afgesneden door een autoritaire claxonstoot. Enkele kloppen op hout,
dan niets meer. Een pauze ... Ergens klokken. Een stem, de eerste ...".

Bladzijden lang gaat de observatie zo door, schijnbaar uiterst objectief; maar
gaandeweg voelt men hoe hier een mens aan het luisteren is die zich in het
geluid geïsoleerd voelt, hoe het geluid iets is dat in zijn wezen ingrijpt, tot de
herademing komt van die ene stem, de eerste. En wij begrijpen hoe het geluid
in zijn films niet meer een achtergrond is, maar een machtige medespeler. In
deze eenheid van thematiek en esthetiek ligt Antonioni's kracht en werkelijke
originaliteit. Hij brengt de filmkunst een beslissende stap vooruit.
La Notte en L'Eclisse

Na L'Avventura komen Na Notte en L'Eclisse. Het lijken me meer experimenten te zijn. Hun thematiek is iets te nadrukkelijk, het moraliseren iets te
uiterlijk, te veel onderworpen aan het experiment met sfeer en beweging. Om
wille van hun menselijke betekenis zou ik deze twee films in het werk van
Antonioni echter niet graag willen missen, La Notte niet om zijn aangrijpende
sfeerschildering en zijn intens meevoelende observatie, L'Eclisse niet om zijn
onverbiddelijk ascetisch aft as ten van de door decor en montage geboden mogelijkheden.
Het begin van La Notte wekt een huivering van machteloos meevoelen. De
jonge Lidia (Jeanne Moreau) begint na tien jaar huwelijk te weten dat de liefde
tussen haar en haar man Giovanni (Mastroianni) dood is. Dit besef dringt
ineens helemaal duidelijk tot haar door in de ziekenkamer van een vriend,
die haar in het geheim altijd heeft liefgehad en nu gaat sterven. We zien niets
dan heel heldere muren en wat stille gebaren; we horen niets dan ver straatlawaai en wat karige woorden, schijnbaar slechts formules. Maar twee mensen
grijpen hier naar een houvast tegen de dood, naar een verbondenheid waarvan
zij zich nu pas bewust warden (of is dit ook slechts een illusie?). In heel de
film komt dit bewustzijn van onherroepelijke ontbinding terug. In de drukte
van een receptie (alle films van Antonioni hebben een moment van mondaine
drukte: de beurs in L'Eclisse, de fuif in 11 Deserto Rosso); in het toneeltje met
de jongens die raketten afvuren op een verlaten stuk grond: geraas, een knal,
leegte in de grijze lucht; in de scène met de animale vechtersbaas, die het 'mooie
dametje' de schrik op het lijf wil jagen met zijn primitieve hofmakerij. Wat
levensecht is, is brutaal en drijft op de vlucht; wat onecht is (het tête-à-tête van
het echtpaar in de nightclub) doet de leegte openscheuren. De koude drukte van
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de receptie bij de rijke industrieel drijft beide echtgenoten tot een laatste avontuurtj e, waarin zij, tegen beter weten in, het begin van een andere liefde, in
ontrouw, willen zoeken. Zij met een onbekende aanbidder, in wiens omarming
ze schreit van onmacht; hij met het meisje van den huize (Monica Vitti) : een
eenzaam kind in deze dwaze drukte, dat zich speels en toch reeds achterdochtig
tot overgave wil laten verleiden, maar plotseling verstart als zij de mislukking
in het leven van deze man ontdekt. Zij ervaart hier dat liefde kan sterven en is
door deze ervaring diep gewond; maar in haar kwetsbare ongereptheid heeft zij
een teer en intens begrip voor het leed van deze mensen.
Het einde van La Notte is, net als in 11 Grido, even sterk als in L'Avventura,
een kreet. Een kreet die niet opklinkt, maar in de laatste, wilde omarming
verstolt. Het bijna klankloze beeld (alleen het vage rumoer van een heel vroege
ochtend in een mistig park; grijze, ruime beelden, met eerst middenin en dan
naar de uiterste rand gedrongen, de vertwijfelde omhelzing van de man en de
vrouw) roept luider dan een schreeuw kan doen. Een geluidloze schreeuw naar
een vervulling waar de mens uit eigen kracht niet meer in durft te geloven.
In L'Eclisse herhalen Pierro (Alain Delon) en Vittoria (Monica Vitti) in
een ander kader, op een ander niveau, de strijd van Claudia en Sandro, van
Lidia en Giovanni. Vittoria heeft met haar vroegere minnaar gebroken, zonder
reden, zo maar: haar gevoel voor hem is weg. Pierro, een jongeman die zijn weg
maakt in het bankwezen, biedt haar iets nieuws, iets verfrissends. Maar weer
hebben zij geen van beiden echt greep op hun omgeving. Hij droomt van geld,
zij, in een gesofistikeerde 'bon sauvage'-mentaliteit, van Afrika - beiden staan
ze als vreemden in de kunstmatige, hun boven het hoofd gegroeide wereld van
technische welvaart. De gevoelens van hun lichaam genezen hen niet: het is een
mogelijkheid van fel leven, maar daarna weer leegte, waar alle gevoelens in
sterven als verbrande vlinders.
In trage, brede, streng zwart-witte beelden observeert Antonioni deze jonge
mensen, sluit hij ze op in hun artificiële levenssfeer, steriliseert hij elk van hun
gebaren. Tot plotseling, in een heel vlugge opeenvolging, de voorwerpen alleen
nog spreken in lege beelden. Het decor van hun ontmoetingen - dor beton,
verflenst stadsgroen, grauw asfalt -- flitst ineens op als een zelfstandig geworden leegte. Een leegte van straten, kruispunten en houten afsluitingen, die een
sterker teken is van hun vervreemding aan het leven dan de kreet in Il Grido,
de streling in L'Avventura, de wilde omarming in La Notte.
II Deserto Rosso

Indien Antonioni zich volkomen overgeleverd had aan de uitgeholde wereld
die hij hier meesterlijk blootlegt tot op het skelet, dan had hij met L'Eclisse
opgehouden te filmen. Maar het lijkt wel of de functionele en tragische dorheid
van deze film iets in hem gezuiverd heeft, vermenselijkt, tot herademen gebracht. Wie de grenzen van het 'absurde' raakt zonder er aan te sterven, kan in
het leven geloven. Al gaat hij dan misschien schelden en protesteren. Maar
Antonioni scheldt niet en protesteert niet. Daar is hij te gecultiveerd voor, te stil
en te contemplatief. Hij gaat zijn thema nu verder uitdiepen, langs een andere,
niet totaal nieuwe, maar wel esthetisch en thematisch grondig vernieuwde weg.
In Ravenna werd hij aangegrepen door het geweldige contrast tussen de oude,
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verstilde cultuurstad en de nieuwe wijken waar de moderne, vooral chemische
industrie gevestigd is: een onmenselijke woestenij van functionaliteit, waarvan
de obsederende, valse kleuren — giftig groen, vaalgrijs, menierood en de gele
wolk van de rook — vlekken zijn op de zieke huid van verdorrende wouden
en weiden. De kleuren van de film — Antonioni kon deze keer niet anders dan
een kleurenfilm maken — zijn hier een symbool geworden van een niet te
stuiten gang van zaken waarin de mens een weg moet vinden.
„Weinig mensen uit deze kring leven het leven dat zij wensen te leiden.
Zij voelen zich als in een val. Zij vormen een sociale 'avant-garde', een nieuwe
kleine burgerij van technici, die ontstaan is uit een versneld, ontwricht economisch proces en nog moeilijk haar weg vindt omdat zij zich nog niet met de
andere burgerij, die haar voorging, heeft kunnen vermengen; gespecialiseerde
arbeiders; ze gaan netjes gekleed, wonen in utilitaristische huizen. Ik weet niet
of deze nieuwe burgerij reeds een eigen zedelijk en psychologisch consequente
levenshouding heeft gevonden, maar het fenomeen bestaat werkelijk".
Giuliana (Monica uitti), de jonge vrouw van een ingenieur, is ten gevolge
van een ongeval geestelijk gestoord. Haar onaangepastheid aan haar keurige
omgeving wordt er nog door vergroot. Met haar zoontje dwaalt zij vaak rond
op de gore fabrieksterreinen. Een vriend van haar man (Richard Harris) wordt
aangetrokken door haar kwetsbare eenzaamheid, hij kent rust noch duur voor hij
haar, in een ogenblik van vertwijfeling, getroost en verleid heeft: „Ik ben hier,
„Van de straten,
Giuliana. Bedaar. Zeg me waar ik je van bevrijden moet"
van de fabrieken, van de kleuren, van de hemel, van de mensen". Na de roes
blijft echter alleen het besef over: „Ik heb van alles gedaan om me opnieuw in
de werkelijkheid in te schakelen, zoals ze dat noemen. Er is iets verschrikkelijks
in de werkelijkheid en ik weet niet wat het is. Niemand zegt het me. Ook jij
niet. Weet je dat ?'' Het is een echo op het monotone antwoord dat zij steeds
maar geeft op al de vragen van haar zoontje: „Ik weet het niet". Tot het kind
eens vraagt: „Waarom is de rook geel?" — „Omdat hij giftig is" — „Maar
als er een vogeltje door vliegt, gaat het dan niet dood?" — „Ja, maar de vogeltjes weten dat nu en ze vliegen er niet meer door".
Antonioni's wereld is dezelfde gebleven. Ontwrichte mensen zoeken nog
steeds naar een vervulling van hun leegte in een nieuwe wereld die zij niet
aankunnen met de normen van de oude. De psychische vervreemding van
Giuliana is tegelijk werkelijkheid en symbool van deze universele vervreemding.
De mensen van de nieuwe generatie zoeken het in een onverantwoord spel (de
miniatuur-orgie in een houten keet bij de haven, waar de verroeste, menierode en
zwarte romp van een schip hen afsnijdt van water en lucht en waar instinct,
gevoel en zedelijke beoordeling als losse stukken van een onvolledig geworden
puzzel rondtollen in zinloze conversatie en handelingen) ; hun gevoelens blijken
niet bestand tegen de werkelijkheid, uit angst voor de werkelijkheid haken ze
zich vast aan woorden uit een verouderd vocabularium.
Toch eindigt 11 Deserto Rosso niet op een kreet van vertwijfeling. De gevoelens zijn dood, maar slechts in zover zij niet meer aan de werkelijkheid beantwoorden. Er is iets meer gekomen dan alleen maar levensonmacht. Giuliana is
zich van haar psychisch onevenwicht bewust. Elk contact met mensen en dingen,
met kleuren en klanken (de elektronische muziek van Vittorio Gelmetti is in
deze film even onmisbaar als de kleuren) brengt haar meer tot het besef van de
leegte om haar heen, die veroorzaakt is door de angst voor heel deze nog niet
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te verantwoorden verandering in het leven. Dit bewustzijn ontneemt de film
zijn beklemming niet. Niets is nog opgelost. De nieuwe verhoudingen bestaan
nog niet. Maar terwijl haar man nog leeft in de illusie, de techniek te beheersen,
hij die geen benul heeft van wat er omgaat in zijn vrouw en kind (met zijn robotspeelgoed), terwijl de vriend van haar man nog gelooft in de dode overblijfselen v an Don Juan- en hoofse ridderssgevoelens, terwijl de 'vrienden' nog
dazen in spelletjes en drukte, heeft Giuliana, in haar gevaarlijke bewustwording,
zelfs reeds een eerste stap gezet: een nieuwe, zij het nog negatief uitgedrukte,
verhouding tussen de levende vogel en de giftige rook. Zoals de vogel neemt zij
afstand en meet zij haar weg: „Zij (Giuliana en de kleine Vittorio) keren terug
en door de afsluiting slaan zij de middenweg in naar de uitgang toe" (slot) .
Antonioni's werk tot op heden is een filmisch uiterst reële en oorspronkelijke
visie op de moderne mens. Deze mens zit ingekapseld in starre, steeds onpersoonlijker wordende structuren; hij kan de wil niet meer opbrengen om daar
iets aan te veranderen. Om zich te beveiligen tegen zijn angst, laat hij zich
insluiten, structureren door de techniek. In de fantastische snelle ontwikkeling
van deze tijd is hij er zich fel van bewust dat de 'zedelijke begrippen' van de
maatschappij waarin hij nog geboren is, dood fatsoen zijn geworden. De waarden van arbeid, geluk, liefde zijn verschrompeld naar de pietluttige maat van de
nieuwe bourgeoisie (of van het naar bourgeoisie strevende proletariaat) .
De mens is vervreemd van de dingen om hem heen: ze dienen nog slechts als
beschutting tegen de leegte. Maar zodra hij zich van hun overheersing bewust
wordt, ervaart hij ze als een bedreiging waartegen hij machteloos staat. Weinigen durven het dan aan, op zoek te gaan naar een 'nieuwe moraal', een nieuwe,
innerlijke verantwoording van de vitale vragen waar de techniek geen antwoord
op heeft, een nieuw spel, nieuwe verhoudingen, in geen structuur te vatten.
Antonioni's morele wereldbeschouwing is wellicht beperkt, zeker onaf. Men
kan er tegen inbrengen dat zijn we re ld niet vrij kan ademen omdat zij gesloten
is voor elk uitgesproken spiritualisme. Men kan opwerpen dat zijn afwijzing van
de 'zedelijke structuren' op zijn minst dubbelzinnig is. Men kan hem verwijten
dat hij slechts een fragment weergeeft van de menselijke werkelijkheid. Men
kan hem als een verdienste aanrekenen dat uit dit negatieve dan toch een intens
verlangen blijkt naar een meer 'geestelijke' opvatting, dat de afgrond van dit
bestaan een afgrond van liefde oproept. Maar daarmee is nauwelijks de eerste
stap gezet naar een werkelijke ontmoeting in waardering.
Onze wereld gaat met reuzeschreden naar de veralgemening toe van de technische revolutie. Ongeduldig maakt zij zich los van al het stroeve dat zij iets te
gemakkelijk onderbrengt onder het hoofd 'burgerlijkheid'. Zij neemt geen vrede
meer met een 'moraal' die nauwkeurig boekt en nummert en meer een harnas is
dan een stevige, vitale onderbouw. De oude structuren moeten weer ruimte
vinden voor de geest. De moderne mens moet leren ontdekken dat instellingen
niet alleen maar fatsoensmaskeraden zijn, maar dat zij in de eeuwig nieuwe orde
van het christendom belichaming kunnen zijn van een volheid, verantwoording
van een innerlijke wet van liefde, Sacrament in de orde der Verlossing.
Antonioni's kunst is een onvolmaakte, onaffe, maar superieur geïnspireerde
en inspirerende meditatie over onze moeizaam naar nieuw leven evoluerende
tijd.

Verbeelde wetenschap
K. N. ELNO

Art has been violated and is dead.
Art is a service.
Matthias Goeritz

het 'einde van de kunst' — althans van de beeldende kunst in
O
engere zin — kunnen we vandaag stilaan met een zekere ernst van
gedachten gaan wisselen. Een tiental jaren geleden ware dat nog louter een
VER

kolder-conversatie geweest.
Dada, de enige anti-kunst-stroming die de eeuw tot dan toe had gekend, had
zich te beperkt tegen facetten van de plastische aliënatie gekeerd — tegen het
expressionistisch en het abstract formalisme — om definitief te kunnen uitluiden wat ze ter dood had verklaard. Ze werd overigens spoedig als tendens
behendig sociaal ingepalmd en in een officiële status gevangen, inzonderheid
door de publicitaire vormgeving.
Na de tweede wereldoorlog begon men vaag een en ander van een naderende
zieltoging gewaar te worden. De geometrische abstractie — teruggaande op
Kandinsky, Malevitsj en Mondriaan — en diverse vormen van impressionistische en expressionistische non-figuratie — Bazaine, Manessier, de Staël, Hartung, e.a. — beleefden toen een bloei die op ondefinieerbare wijze iets verdachts
had: men kon er een nobele verdiepingsdrang in bewonderen, maar nog niet
duidelijk herkennen hoe hoog daarvoor betaald werd met een — tragisch
ongewilde — wegglijding van de 'werkelijke wereld' (in kringen van jongere
architecten en ontwerpers thans met de term 'greater number' omschreven) .
Naast deze fenomenen duidde het succes der paranoia-kunst van Dali cs. —
voor zover deze, af en toe, bij de beeldende essentie in de buurt kwam — op
zijn manier op een versmalling van de creatieve basis.
Even na 1950 kwam de Cobra-groep op tegen de bewustzijnsvernauwing, het
zelfvoldane estheticisme en het akkoordje van de kunst met de pseudo-democratische machten der gevestigde orde. De positieve betekenis van deze strekking wordt, naar mijn gevoel, nog steeds onderschat. Met haar op mythe, volkskunst en allerlei irrationalismen afgestemd vitalisme — vooral in het werk van
Asger Jorn — heeft deze schilderkunst enerzijds het aan gang zijnde aftakelingsproces sterk bevorderd en anderzijds enige optiek geopend voor het wel is waar
nog flauw doch kostbaar vermoeden van een kunst-door-allen-en-voor-allen,
d.w.z. een kunst welke zich uit haar historisch-terminologische beknelling zou
bevrijden. Ook Cobra is uit velerlei oogpunten in een maatschappelijk geïnstitutionaliseerd hermetisme gestremd, doch de beweging was krachtig (en romantisch !) genoeg om de laatste fase mogelijk te maken waarin de kunst naar de
ultieme 'bestraffing' voor haar zelf-opsluiting moest evolueren, naar de Pop
Art 1) .
1 ) Cfr. G. Bekaert, Pop-art of de mythologie van het banale, in Streven, okt. 1964,
pp. 61.71.
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Het huidige stadium is er een van niets meer ontziende afrekening. De crisis,
door Dada een halve eeuw te voren ontketend, komt eerst nu aan haar absolute
uitzwering toe. Wie er slechts de neerhalende, schimpende gebaren van bemerkt,
moet zich wel voor een afgrond van troosteloosheid wanen. We zullen echter
alle dimensies van deze kern-explosie — ook die van de blijde levenswil en van
de gesluierde genegenheid voor de misdeelde medemens — in ons oordeel
moeten verrekenen, willen we nog iets overhouden van ons geloof in transcendente mogelijkheden.
Er zijn tekenen welke erop wijzen dat deze jongere plastici, net zoals hun
literaire generatiegenoten, door wadden van vulgariteit, banaliteit en vandalisme
heen moeten, alvorens er voor hun uitdrukkingsmedium nieuwe kansen op waarachtige sublimering kunnen nagestreefd worden. Er zijn aanduidingen te over
dat eindelijk, voor het eerst na eeuwen van geankyloseerde historiciteit, een vermetele worp wordt gedaan naar een universele concretisering van het recht-vanalien op vatbaarheid van de communicatie der aandoeningen. De geprivilegieerden worden bedreigd; signatuur en unicité moeten 'ooit' als kreupele atavismen
wijken voor een gezamenlijkheid van verwezenlijking en belevenis.
Nog geen tien jaar geleden schreef de fijnbesnaarde, ouwerwetse filosoof
Max Picard zijn droefenis uit over de tekortkomingen van de kunstschilder ten
aanzien van de mens (Die Atomisierung in der modernen Kunst) . De 'kunstenaar' opent vandaag wijd-uit zijn armen in de richting van de mens, doch hij is
daartoe tussen aanhalingstekens moeten gaan staan. Even vóór Picard vroeg de
fijnbesnaarde, ouwerwetse kunstcriticus Wilhelm Hausenstein zich af of de
kunstenaars niet beter zouden doen, hun gereedschappen voor een poos weg te
bergen en met gevouwen handen terzijde te gaan zitten (Was bedeutet die
moderne Kunst?). Nooit is er door een generatie zoveel arbeidsmoed en agressieve daadlust opgebracht als door de hedendaagse jongeren die aan de zichtbaarwording van een nieuw wereldbeeld medewerken.
***

Aan deze uitvoerige inleiding hebben we niets te veel als decor voor een
belangrijk nieuw fenomeen: een plasticisme dat in beheerste dienstbaarheid de
esoterische wereld van de moderne wetenschap tracht te visualiseren en aldus
over te reiken aan 'the greater number'. Men peilt de waarde daarvan niet op
haar juiste diepte indien men dit verschijnsel niet projecteert tegen de hierboven
geschetste achtergrond.
Plastische zeggingsdrang lijkt wel een onsterfelijke menselijke constante:
waar hij zich vandaag geen weg meer baant in de 'kultuur-kunst', die zichzelf
heeft onteerd, of niet deelneemt aan het centrale zuiveringsproces van Pop Art
en aanverwante stromingen, zoekt hij uitlaat en zelfbevestiging in een sociaal
geconditioneerde functionaliteit.
Daar gaat de plasticus een vrijwillig verbond aan met de utiliteit en het
nuchtere bestel van dagelijkse bestaansnood, maatschappelijke systemen en
consumptie. Hij behoort zich daarbij in hoge mate te distantiëren van de artistieke avontuurlijkheid bij uitnemendheid : de introspectie, de verliefde zelfbeluistering, het gratuite spel met toeval, schemerige gissingen en contemplatieve
sensibiliteit. Hij moet zich inschakelen, nederig en zelf-negerend, in een methodiek die, doorgaans in groepswerk, planmatig gericht wordt op een in tal van
quiëscenties en onwrikbaarheden ingekapseld einddoel, een 'produkt'. Zijn
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maken wordt dan onafgebroken begeleid, geschaduwd en gecorrigeerd door
een binding welke, objectief en gebiedend, buiten het eigen vormdynamisme
van dat maken gehandhaafd blijft: de vervulling van een functie, de bruikbaarheid, de doelmatigheid.
Uit een anachronistische individualistische kijk op mens en wereld zal deze
conditionering wel huiveringwekkend inwerken. Er is nochtans niet per se enige
ontluistering van de beeldende creativiteit mee gemoeid. Er ligt daarin voor
haar, integendeel, een bijzondere kans om op het scherp van de snede, langs
de labiele raaklijn tussen tucht en on-tucht, zich te intensifiëren en uit te
stijgen boven de ambivalentie van de met werktuigen en dromen omgaande
menselijkheid.
Daarvan werden reeds prachtige bewijzen geleverd in de industriële vormgeving en ook enigszins in de experimentele 'integratie'-werkgroepen waarin
bouwmeesters en plastici de rubricering der kunst pogen te overwinnen en naar
het 'Gesamtkunstwerk' streven (Matthias Goeritz, Werner Ruhnau, e.a.). Dat
wordt sedert een paar jaren zo mogelijk nog boeiender gedemonstreerd door
enkele Amerikaanse vormgevers die allerlei wetenschappelijke preliminairen,
thesen en formules 'omzetten' in tweedimensionale, driedimensionale, kinetische en luminaire beelding.
Vooral de architect, industriële ontwerper en beeldhouwer Charles Eames er,
de hoofdzakelijk grafische ontwerper Will Burtin hebben in dit verband schitterende verwezenlijkingen op hun actief. Beiden volbrengen dit werk rechtstreeks 'in dienst' van in de industrie-research werkzame geleerden. Zij zijn 'het
potlood in de hand van de wetenschappers' ; zij maken voor de wereld buiten de
laboratoria en studeervertrekken zichtbaar en begrijpelijk (en geruststellend)
wat als veelal abstracte en steeds esoterische kennis verborgen gaat achter zovele
in ons aller leven ingrijpende omwentelingen. De humanitaire, ja morele waarde
van zulk een design is enorm, — in ieder geval reeds doordat de alles dominerende wetenschap en techniek erdoor ontdaan worden van de occulte nevels
waarmee zelfs menige intellectuele tijdgenoot geneigd is ze .... op afstand te
houden.
* * *

In 1962 organiseerde het California Museum of Science and Industry te Los
Angeles (dixit de directeur: „we strive for a touch of Aristotle and a dash of
Barnum") een tentoonstelling onder de titel A World of Numbers .... and
beyond. Het initiatief, bekostigd en wetenschappelijk gevoed door de IBM, de
International Business Machines Corporation, en tot formele creatie gebracht
door Charles en Ray Eames, ontstond uit de overtuiging dat bevordering van
een beter algemeen begrip voor de rol van de mathematica in de wetenschap en
in het leven van iedere dag één van de dringendste taken der volksopvoeding is.
Welke student uit onze Latijns-Wiskundige zou zich een gedegen en tegelijkertijd prettige, ontspannende tentoonstelling van zijn hoofdvak kunnen voorstellen? Het wérd een vrolijke vertoning, boeiend, verrassend, tintelend van
sprookjesachtige tover en geloofwaardigheid. Het Eames-duo had in een rijke
verscheidenheid van materialen, door middel van de vernuftigste techniekjes en
met al de exuberantie en de poëzie die het voorrecht van de plastische expressie
zijn, de orde, symmetrie, eenvoud en schoonheid van de wiskunde tastbaar
gemaakt. Duizenden defileerden dagelijks verrukt door deze 'getallenwereld',
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ouderen, adolescenten en kleuters, doch ook, niet minder verwonderd, de 'insiders' : starend op de geometrische band met enkelvoudig oppervlak, genaamd
naar de XIXe-eeuwse astronoom A. F. Moebius, en naar netwerken van topologische theorema's, geamuseerd door de karpelsprongen van de waarschijnlijkheidsrekening, meegesleept door de als een gan7enbordspel uitgebeelde doolhof
van de vermenigvuldigingen, gekluisterd aan de stands der projectie en van
diverse mathematische modellen (en van 'magic squares'), om ten slotte, als in
een prentenboek, de imposante 'h i story wall' te gaan lezen. Adieu, gevoelloos
schoolbord, akelig geconfectioneerde leerboeken en landerige docentenstem . . .
Gedisciplineerd en sociaal bewust vaardig kunstenaarschap had hier een 'onafwendbaarheid des levens' vriendelijk en beminnenswaardig gemaakt.
De iets later ontworpen show Visuele Aspecten van de Wetenschap, in
talrijke Amerikaanse en enige Europese steden (w.o. Amsterdam) georganiseerd, overtrof de Californische nog in spectaculair gebaar, doch was v an een
zelfde conceptie: de hoogconjunctuur der moderne technologische bedrijvigheid,
zeker haar commercialisering en doorwerking in de m as sacommunicatie, voltrekt
zich in een verontrustende discrepantie met de algemene onvoorbereidheid op
het veranderende wereldbeeld; een aantrekkelijke ver-beelding, een verhelderend conglomeraat van modellen, waardoor inzicht wordt verschaft in de zin
van de wetenschappelijke evolutie en haar actuele stand, is dus hoogst onmisbaar
geworden.
Will Burtin besteedde er twee jaar aan, in nauwe samenwerking met ingenieurs, constructeurs, fysici en chemici van de Union Carbide Corporation, New
York, de wetenschappelijke afdeling der Upjohn Company, Kalamzoo, en de
redactie van het I.B.M. Journal of Research and Development, New York.
Deze meesterlijke tentoonstelling bracht de energie in beeld in verscheidene
detail-vormen: cirkelvormige bewegingen van tweeënnegentig lampjes, die
elektronen vertegenwoordigen, rond een centrale bol, de atoomkern, gevormd
door dicht samengepakte protonen en neutronen; het hele model roteert, horizontaal en verticaal, binnen een doorschijnende blauwe bol, ongeveer twee
meter zeventig in doorsnee, en geeft het duidelijkste beeld dat tot dusver bekend
is van een uranium-235-atoom, en zulks, voegt de catalogus eraan toe, 1031 maal
vergroot. Verder: als driemensionale uitbeelding van een kettingreactie, een
achttien meter lange wanddecoratie van geperforeerde en gekleurde plastic
platen met een ingebouwd, elektronisch functionerend systeem van talrijke
bewegende en flitsende lichten en vormen; ook demonstraties van cel- en hersenprocessen, etc.
Will Burtin is 'om den brode' commercial designer: affiches, verpakkingen
van chemicaliën en geneesmiddelen, brochures en advertenties. Gedurende deze
reeds vijfentwintig j aar lange carrière kwam hij steeds meer en meer in de ban
van de wetenschap en haar beoefenaars: „hij deelt hun visioenen en bezit de
gave ze in een zo klaar en eenvoudig idioom te vertalen, dat iedere intelligente
toeschouwer er aandeel aan kan hebben" (dr. A. Garrard Macloed) . De wetenschappers ontdekken als het ware zichzelf in zijn vormgeving en worden erdoor
gestimuleerd: „het belangrijke uitvloeisel van de visuele constructie die hij tot
nog toe heeft gemaakt — en van andere (in verschillende stadia van ontwikkeling — is, dat ze een verhoogde gevoeligheid oproepen tegenover de aard en de
grootsheid van nieuwe kennis, die een steeds groeiend wetenschapsuniversum
heeft geopenbaard. Deze groei van de menselijke vatbaarheid voor het estheti-
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sche is een avontuur vol opwinding" (Bruce MacKenzie, redacteur van het
I.B.M. Journal) .
* * *

Met exploten zoals die van Eames en Burtin komt het welbekende twintigsteeeuwse refreintje 'wetenschap-techniek-en-kunst' zijn denkprimitiviteit te boven.
De samenwerking tussen 'the two cultures' (C. P. Snow) vertoont hier geen
embryonale trekken meer, noch tooit ze zich met het ietwat lachwekkend aureool
van dilettantische goede wil en smart om de wederzijdse autonomie. Ze is
substantieel geworden, vigoureus, en ze wordt gedreven door het besef dat nog
grote taken voor haar zijn weggelegd.
Het is alsof we nu eeuwen verwijderd staan van de Eif f eltoren-lyriek welke
nog geen vijfenzeventig jaar geleden menig kunstschilder heeft beroerd, en van
het 'technocratisch idealisme' waarvan Fernand Léger in de twintiger jaren een
onvergankelijke boodschap heeft gebracht. Bij een plasticus zoals Will Burtin
zijn wetenschap en techniek niet langer slechts een welwillend gekozen en
gekoesterd 'thema'; ze zijn de inhoud geworden, richtsnoer, verantwoording en
zingeving van plastisch maken.
Als gebonden dienstverlening kan deze nieuwe tak van de vormgeving dan
ook niet verward worden met vrije scheppingen zoals de constructivistische
sculpturen van Naum Gabo (voor wie wetenschap en techniek altijd nog aanleiding en voorwendsel tot iedermaal een in zichzelf levende gestalte blijven),
noch met het technologisch keukenwerk van volkomen bandeloze poëten zoals
Cousins, Tinguely of Calder; doch al evenmin met de doelgerichte architectuur
van een Buckminster Fuller of Catalano waarin de wetenschap wel superlatief
zichtbaar maar niet noodzakelijk begrijpelijk, 'afleesbaar' wordt gemaakt. Al
bespeurt men menige parallel tussen al dergelijke bewuste betrokkenen in een
beslissende historische fase.
Afbeeldingen van werk van Burtin of Eames kunnen wij nu met een zekere
vrede en vertedering op tafel leggen naast de kunstig geïllustreerde astronomische kaarten uit de Renaissance, de ingetogen, ernstige tekeningen van Durer of
de bekoorlijke prenten uit Agricola's De re metallica. We krijgen het gevoel dat
een kringloop voltooid wordt; extremen van visie en levensgevoel lijken een
gemeenzaam klimaat te vinden, beschut tegen wat Gilbert Simondon 'un facile
humanisme' noemt (Du Mode d'Existence des Objets techniques).
Stellig ontvouwt zich hier een unieke mogelijkheid van katharsis voor de
beeldende creativiteit, waarbij men bij wijlen zou betwijfelen dat crisissen als de
Pop Art wel zo 'centraal' zijn als we gemeenlijk ervaren.
Is de kunst dood ? Als 'service' schijnt ze eerst nu een eerste morgen van
onvoorstelbare vermogens en grote verwachting in te gaan.
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Het Nieuwe Testament
in alledaagse taal
DRS. P. DEN OTTOLANDER

1961 publiceerde de Katholieke Bijbelstichting Sint Willibrord haar
vertaling van het N.T. We hebben daar toen uitvoerig bij stilgestaan en dit
werkstuk vergeleken met enkele andere transposities, vooral met de volgende:
Statenbijbel, Leidsche vertaling, A. M. Brouwer, Crispinus Smits, Canisius en
Nederlands Bijbelgenootschap. Hierbij zetten we uiteen, dat er twee uitersten
bestaan in de theorie en de praktijk van het vertalen: men kan het idioom van
de grondtekst 6f zijn eigen idioom de boventoon laten voeren 1 ) . Beroemde
voorbeelden van die tegenovergestelde standpunten zijn enerzijds de joodse
geleerden Martin Buber en Franz Rosenzweig, anderzijds de Engelse katholiek
Ronald Knox. Alle twee deze opvattingen zien zich gedwongen tot concessies en
compromissen. Genoemde auteurs nemen deze noodzakelijkheid niet alleen voor
lief bij de volbrenging van hun vertaalwerk, zij poneren die noodzaak zelfs in
de uiteenzetting van hun taalkundige beginselen.
Wij waren en zijn er enthousiast over, dat het Willibrord-N.T. in zo sterke
mate ons moderne Nederlandse taaleigen heeft laten prevaleren. Déze methode
kan het bijbellezen onder de katholieken van ons land het best bevorderen.
Vertalingen als van Buber en pater Poukens hebben hiernaast onvervangbare
waarde, speciaal voor meer gevorderde lezers van het Oude, resp. het Nieuwe
Testament. Elke aanpak heeft in dezen zijn eigen voor- en nadelen. Hoe meer
goede bijbeledities men door elkaar gebruikt, hoe beter het is. Van het N.T.
bestaat er een uitgave die zes verschillende Nederlandse vertalingen naast
elkander afdrukt met een inleiding van Prof. Dr. F. W. Grosheide.
Knox en Grossouw zijn makkelijker te begrijpen dan hun tegenvoeters. Het
taalgebruik van eerstgenoemden is niet alleen minder uitheems, maar bovendien
minder archaïsch. Nu kent ook ons moderne Nederlands verschillende niveaus,
verschillende graden van verhevenheid en populariteit. Dit roept voor de vertaler van oudere teksten problemen op die gedeeltelijk naast het eerstgenoemde
twistpunt staan. Dit geldt bij de vernederlandsing van Homerus, maar misschien
nog meer bij de transpositie van gewijde teksten. Twee knellende, en nooit helemaal op te lossen vragen: allereerst, hoe ver we uit filologisch oogpunt mogen
gaan met de aanpassing bij ons idioom, waarachter en waarin een hele eigen
belevingswijze zit, en dan weer de kwestie, welke taalkring, welke standing de
toon moet aangeven. Men ziet, wat een consciëntieus vertaler voor knopen heeft
door te hakken 2) . Daar komt dan nog bij, dat dit werk vaak aan een team wordt
toevertrouwd. Het is geen wonder, dat disputen in zo'n groep eindeloos zijn, dat
het zeer moeizaam werken is, en het is bijna een wonder, dat er wel eens beslissingen uit de bus komen. Van pastoraal hebben wij weinig verstand, maar uit

B
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1) Vgl. ons artikel Het idioom van de Willibrord-vertaling, in Streven, juli 1961,
pp. 973-981.
2) Het maandblad Te Elfder Ure van 1964 bevat enkele artikeltjes over deze problemen. We verwijzen vooral naar de bijdrage van Prof. Dr. W. K. Grossouw: Bijbelvertalen und kein Ende, in TEU 11 (1964) pp. 333-338.
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linguïstisch oogpunt kunnen we het gebruik van volkstaal in de liturgie niet zo'n
vanzelfsprekende en eenvoudige zaak vinden. Overigens, het laatste disciplinaire
woord in dezen is telkens weer aan de kerkelijke overheid en niet aan taalkundigen, theologen, zielzorgers, ingezonden-stukken-schrijvers of journalisten, al
zullen al deze categorieën elk op hun eigen wijze hun bijdragen kunnen leveren
aan de voorbereiding en uitwerking van de Romeinse of diocesane richtlijnen.
Uiteraard moet de eredienst een grote mate van uniformiteit eigen zijn. Naast
de liturgische taal zijn dan uiteenlopende genres van bijbelvertaling voor dagelijks gebruik mogelijk en gewenst. De Willibrord-editie van het N.T. was reeds
zeer modern, maar er is alle ruimte voor een alledaagser idioom, dat de Bijbel
dichter bij de mensen en de mensen dichter bij de Bijbel brengt. We maken hier
attent op enkele pogingen in die richting, van protestantse en katholieke kant.
Enige binnen- en buitenlandse publikaties m.b.t. ons onderwerp vindt men
genoemd in ons eerder vermelde artikel 3) .
Mevr. A. A. M. Horsting-Boerma, Ds. J. F. van den Berg en Ds. S. S. Smeding publiceerden De Bijbel in 't kort en in eenvoudiger Nederlands (Assen,
Born, 1953; later in pocket-vorm herdrukt). De opzet lijkt niet zo geslaagd, al
staan er verschillende aardige vondsten in. Bloemlezingen uit de H. Schrift lijken
ons in het algemeen dubieus, en het wordt ons zeker te bar, wanneer alle nieuwtestamentische brieven zijn verdwenen. Verder ontbreken vrijwel steeds hoofdstukaanduidingen, en ook binnen de hoofdstukken is men nog eens gaan snoeien.
De vier evangeliën zijn zo maar in elkaar geschoven, etc. Op die manier krijgen
we een kruising van „bijbelse geschiedenis" en pericopen.
Een paar jaar geleden verscheen onder auspiciën van het protestantse Nederlands Bijbelgenootschap Een gevangene schrijft. Brief van Paulus aan de Kerk
in Filippi. Vertaling in eenvoudig Nederlands (Amsterdam, z.j.) tegen de wel
zeer schappelijke prijs van f 0.50, terwijl men bij grotere aantallen reductie
krijgt. Als neerlandicus had hier Prof. Dr. G. Kuiper van de Vrije Universiteit
aan meegewerkt. Het boekje bevat geen commentaren, wel een beknopte inleiding over historische entourage en enkele motieven in dit geschrift. Katholieke
scholen of individuele lezers zouden het naast de Willibrord kunnen gebruiken.
Drie latere publikaties geven wel uitdrukkelijk interpretaties naast de tekst.
De Nijmeegse nieuwtestamenticus W. K. Grossouw schreef De eerste brief van
Johannes. Nieuwe vertaling met korte uitleg (Boxtel, Katholieke Bijbelstichting,
z.j.). Prijs: f 0.40. Pater A. Jaakke O.S.B. en Dom P. Andriessen O.S.B. wijdden Benedictijns Tijdschriftt 25 (1964) nummer 3 aan de vertaling, resp. verklaring van 1 Tessalonicenzen. Prijs: f 1.—. Het Nederlands Bijbelgenootschap
verzorgde de uitgave Licht. Het evangelie van Johannes. Proeve van vertaling in
hedendaags Nederlands (Amsterdam, 1964) . Prijs eveneens f 1.

Interpreterende vertaling
Over de beknopte exegese in deze werkjes zullen we dadelijk iets zeggen.
Maar vertalen is zelf al een vorm van uitleggen, zeker wanneer men streeft naar
3 ) Meer bekendheid verdienen bij ons drie geschriften van gereformeerde landgenoten: K. Schilder, Kerktaal en leven ( 1 Amsterdam, 1923, 2 in zijn bundel Om Woord
en Kerk III, Goes, 1951) en Onze psalmberijming, in zijn bundel Bij dichters en
Schriftgeleerden (Amsterdam, 1927) pp. 310-356. G. Kuiper, Bijbeltaal en moedertaal
(Assen, 1952).
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gangbaar, gewoon Nederlands, en codewoorden of clichés wenst te vermijden.
De NBG-versie van Johannes kiest bijv. nogal duidelijk partij in een exegetischtheologisch dispuut, wanneer het Jezus 'broers' toekent (Joh. 2,12 7,3.5.10).
De gebruikelijke archaïsche weergave met „broeders" is wat dubbel-zinniger. De
r.k. interpretatie houdt de hier bedoelden voor familieleden v an Christus die in
geen geval door Maria ter wereld gebracht zijn. Het meest doet de uitleg opgeld,
dat het neven betreft, al zou het wellicht niet in strijd met de kerkleer zijn, de
oude opinie op te rakelen, dat het zonen van Sint-Jozef betreft die hij verwekte
in een huwelijk dat voorafging aan dat met de H. Maagd 4). In deze pure hypothese zou men dus de verta li ng ,,broers" (nl. halfbroers) nog kunnen billijken,
maar het NBG bedoelt dit naar alle waarschijnlijkheid niet. Zo is deze weergave
gevolg en uitdrukking van een onkatholieke opinie inzake Maria's blijvende
maagdelijkheid.
Afgezien van de dogmatische kant lijkt het ons niet juist, d.m.v. een vertaling
een bepaalde onbewijsbare interpretatie als de enig mogelijke voor te stellen aan
het grote publiek. De verleiding is groot, juist bij de vrijere vertaalmethode, een
aantal bewijsplaatsen voor dogma's of pseudo-dogma's te gaan creëren. Knox
werkt nogal eens met het werkwoord „to earn" (verdienen) . Van harte aanvaarden we dit woord en de erin vervatte soteriologie, maar wanneer een bij beleditie deze term bezigt, moet de lezer er op aan kunnen, dat elke tekst waarin
dit woord voorkomt, formeel en uitdrukkelijk de verdienstelijkheid van onze
goede werken leert. Het kan bijv. best zijn, dat het Sint-Paulus' bedoeling is, ons
in Fil. 2,12 te leren, dat wij onze zaligheid moeten bewerkstelligen. Ook daarover twisten de vertalers en de commentatoren. Maar stel, dat het er staat, dan
wordt hier nog niet met zoveel woorden geleerd, dat genoemd bewerkstelligen
een verdienen is. Uit het geheel van de openbaring blijkt wel evident, dat onze
goede werken verdienstelijke waarde hebben, maar de tekst uit Filippenzen is
hiervoor niet zonder meer een bewijs. Knox gaat filologisch dus over de schreef,
als hij vertaalt: „ .... you must work to earn your salvation" (Fil.2,12; vgl. zijn
weergave van 2 Joh. vers 8). Elders spreekt hij ook over „the merits of the
saints" (Apok.19,8) . „Verdiensten" klinkt minder stroef dan „gerechtigheden"
of „goede werken", maar ook deze plaats op zich is geen doorslaand bewijs in
disputen over het meritum 5 ) .
Zowel katholieken als protestanten zullen dus kritisch moeten staan tegenover
eigen vertaalwerk en dat van de andere partij . Zolang een weergave van de
grondtekst onzeker is, heeft men de plicht tot alternatief vertalingen in voetnoten
of in margine, al dreigt dit eindeloos te worden. The New English Bible (1961)
praktiseert dit enigermate, vooral in zijn „Library Edition".
4) Vgl. hierover M.-J. Lagrange O.P., Evangile selon Saint Marc ( 2 Paris, 1947)
pp. 7893. F. Ceuppens O.P., Theologia biblica IV. De mariologia biblica (Taurini
etc., 1948) pp. 192-201.
5) Crispinus Smits O.F.M., in De Katholieke Bijbel ('s-Hertogenbosch, z.j.) spreekt
iets te vlug over „verdienste" in Mt.5,46, waar de Willibrord spreekt van „recht op
loon", wat uit deze tekst evenmin strikt te bewijzen is, hoe theologisch juist de termen
„verdienste" en „recht" ook zijn. Smits' vertalingen van Hebr.2,2 10,35 11,6.26 en
Apok.3,4 lijken daarentegen wel te verdedigen. Protestanten als Hans Windisch en
James Moffatt, resp. Theodor Zahn zien zich in hun commentaren eveneens genoodzaakt, deze nieuwtestamentische geschriften in de richting van de verdienste-idee te
interpreteren. Zahn spreekt in zijn Apokalyps-commentaar bij de genoemde tekst van
een „wohlverdienter Lohn".
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We kunnen nog een voorbeeld noemen van o.i. minder gelukkige exegese die
verwerkt is in een vrije, vlotte vertaling. In Joh.18,36 zegt Jezus tegen Pilatus:
„Mijn rijk/koninkrijk is niet van deze wereld", volgens de traditionele weergave.
Er zou een hele verhandeling te schrijven zijn over filologische, historische en
speculatieve problemen die er de eeuwen door m.b.t. deze tekst zijn gerezen.
Zonder overdrijving: de portee van elk woord wordt omstreden. Hoe dit ook zij,
het NBG wil geen barbaristische geheimtaal bieden, en maakt ervan: „Mijn rijk
is geen aards rijk". De bedoeling laten we daar, maar, gezien de gunstige ontwikkeling die het begrip 'aards' de laatste tijd heeft doorgemaakt in godsdienstig
en niet-godsdienstig spraakgebruik, suggereert deze weergave nogal een akosmistische of spiritualistische opvatting van het messianisme, die men zowel bij protestanten als katholieken aantreft 6) . Een plaats als deze is iets hopeloos voor een
populaire vertaling. Iedereen die er exegese bij wil bieden, waagt zich op glad
ijs, en een vulgariserende bijbeluitgave is niet geschikt voor het lanceren van
particuliere onderstellingen.
Interpretatie
Wanneer we letten op de verklarende aantekeningen, lezen we bij het NBG
tussen de regels door een zeer bepaalde theologie, als men schrijft over onze
(weder) geboorte „uit water en Geest" (Joh. 3, 5) . Ook o. i. is dit een „moeilijke
tekst", die op zich ook wel anders te interpreteren zal zijn dan als bewijsplaats
voor het katholieke opus operatum. Het protestantse bijbelgenootschap zal het
ons niet kwalijk nemen, wanneer we enige calvinistisch-doperse bedoeling vermoeden achter zijn volgend commentaar: „God bewerkt door de Heilige Geest
dat mensen deelgenoten warden van zijn rijk en de doop in het water is het
teken daarvan" (Licht, pag. 70, aant. 32) . We kunnen dit helemaal onderschrijven, de doop is ook volgens de Kerk een teken, maar als God en de H. Geest
bewerker(s) heten van ons deelgenootschap aan het godsrijk en als de doop dan
een teken heet, is het gezien de onkatholieke herkomst van deze zin duidelijk,
dat volgens de auteur(s) de doop genoemd deelgenootschap alleen afbeeldt en
niet bewerkstelligt. We gaan uit Joh.3 hier niet het tegendeel bewijzen, maar
wijzen wel op de suggestieve kracht van dit argeloos lijkende zinnetje, welks
inhoud men toch wel evenmin uit het besproken hoofdstuk zal willen afleiden.
Onze wegen gaan nu eenmaal uiteen, al kunnen en moeten katholieke deskundigen intensief kennis nemen van de protestantse prestaties, ook in dezen. En
wanneer katholieke niet-deskundigen enige begeleidende kritiek krijgen, hopen
we, dat zij Licht, inclusief de aantekeningen, nijver gaan overwegen.
Katholieke exegeten verdienen deze naam alleen dan, wanneer ze vakkundig
zijn en loyaal willen staan tegenover de leer van de Kerk. Het kerkelijk leergezag
heeft hoge waardering voor het theologisch resultaat van hun arbeid ') , al zijn
ze uiteraard niet onfeilbaar. Twee precies tegenovergestelde fouten bedreigen
hen bijv. Zij kunnen wat al te makkelijk dogma's gaan terugvinden in de Heilige
Schrift, of teksten die door andersdenkenden worden uitgespeeld tegen ons
dogma en onze dogmatiek, wat al te haastig „aanpassen". Ze kunnen ook van de
6) Vgl. over deze kwestie ons artikel Erich Przywara's religieuze wijsbegeerte, in
Streven, maart 1964, p. 577.
Tante Spiritu (1943) en het Heilig Officie in
7) Cf. Pius XII, encycliek Divino afflante
het Decretum „Lamentabili" van 3 juli 1907, n. 19 (Denzinger 2019). Vgl. over dit
laatste decreet ons artikel Op zoek naar christelijke volwassenheid, in Streven, juni
1961, pp. 833 v.
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weeromstuit de schijn wekken, dat dogma's labiel zouden worden, wanneer de
scripturistische bewijzen ervoor ongeldig blijken.
Zo vragen we ons af, of het Benedictijns Tijdschrift in zijn commentaar op
1 Tess. (p. 63, le alinea) geen vergeldingsleer 'hineininterpretiert' die men
wel terecht of ten onrechte heeft afgeleid uit de katholieke visie op de natuurwet, maar waarvan het de vraag is, of Sint-Paulus hier en elders nu net dáárover
wil spreken. Verder willen ook wij de uitspraken van het Heilig Officie over de
beweerde „Naherwartung" in het N.T. van harte aanvaarden en de uitspraken
van de bijbelcommissie over Paulus' parousieverwachting geheel in hun waarde
laten 8), maar er blijft ruimte voor de vraag, of Andriessens verklaring van
1 Tess.5 de bekende vrijzinnige interpretaties op geheel juiste wijze weerlegt
(pp. 65 v.). Het is echter lastig voor een commentator, in beknopt en populair
bestek alles zowel duidelijk als nauwkeurig onder woorden te brengen. Men kan
niet altijd alles zeggen - de bijbelschrijvers doen dat stellig ook niet.
Zo heeft Grossouw betoogd, dat de term „liefde" in het N.T. meestal op
broederliefde of naastenliefde slaat en niet zo vaak expliciet onze liefde voor
God aanduidt. Om antropocentrisch misbruik van zijn terminologisch-exegetische
onderzoekingen te voorkomen, vestigt hij er de aandacht op, dat het N.T. uiteraard het verticale aspect van het christelijk leven uitbundig predikt 9). In zijn
korte verklaring van 1 Joh. zegt hij, dat „voor Johannes .... de wezenlijke
manier om met God verenigd te worden is de mens lief te hebben" (p. 14) . Het
lijkt ons moeilijk uit te maken, of de gecommentarieerde verzen expliciet gaan
over liefde tot God, tot mensen dan wel over beide. Dit is een oud twistpunt.
Maar stel zelfs, dat de uitdrukkelijke intentie van deze bijbeltekst hier enkel
medemensen of medechristenen insluit, en dat deze brief daar bij voorkeur over
spreekt, dan dreigt de theologisch ongeschoolde lezer van het commentaar nog
te denken, ondanks de bedoelingen van de commentator, dat volgens Johannes
de liefde tot God geen wezenlijke manier is om met Hem verenigd te worden.
Het zou ondankbaar zijn, hier enkel kritiek te leveren. Zo is dat ook niet
bedoeld. We wilden erop wijzen, hoe moeilijk het lezen én schrijven van deze
lectuur is. Verklaring is onmisbaar. Zelfs de Camera Obscura kunnen wij niet
zonder explicaties begrijpen, laat staan de H. Schrift. De drie hier bedoelde
boekjes zijn het waard, dat velen ze lezen en voortdurend herlezen. Voor individuele of gezamenlijke meditatie en studie is 1 Joh. het meest geschikt.
De drie verklaringen hebben een uiteenlopende opzet. Het NBG-geschriftje
interpreteert woorden en uitdrukkingen. Daaronder zijn er die een belangrijke
rol spelen in de boodschap van Johannes of van heel het N.T. Andriessen geeft
eerst een historische inleiding en vat dan pericopen samen. Zijn commentaar laat
zich vlot achter elkaar lezen. Grossouw gaat het diepste in op theologie, prediking en stilistische structuur van het besproken boekje. Voortdurend verwijst hij
naar de aparte verzen die hij bespreekt, zodat hij een goede gids wordt voor
intensieve studie. Alle drie de werkjes verwijzen naar verwante of complementaire bijbelgedeelten. Wie de moeite neemt, ze serieus en langzaam aan te overwegen, raakt wat beter in de Heilige Schrift thuis.
s ) Overzicht van deze uitspraken en enige theologische reflexie o.a. bij P. Schoonenberg S.J., Een katholieke visie op het parousie-probleem, in Vox Theologica 18
(1947-1948) pp. 96-104.
9 ) W. K. Grossouw, Wat leert het Nieuwe Testament over liefde tot God?, in
Tijdschrift voor Theologie 3 (1963) pp. 230-250.
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Vertaling

Tenslotte enkele notities over het vertaalprocédé voorzover dat niet speciaal
een bepaalde uitleg geeft of suggereert.
Jaakke is wel het meest vulgariserend. Hij laat de christenen uit Tessalonica
steeds met „jullie" aanspreken, omdat Paulus z.i. op zeer vertrouwelijke voet
met hen staat. De kwestie van jij /jullie — u — gij is een crux, vooral boven de
Moerdijk. O.i. hoeven we het tutoyeren niet volstrekt uit bijbelvertalingen te
bannen. De Willibrord maakt er soms ook gebruik van. Maar wie niet overal
'gij' wil gebruiken, komt met een onoverzienbaar aantal twijfelgevallen te zitten.
Vertalen is en blijft een compromis. De criticus heeft het bij dit onderwerp altijd
makkelijker dan de gerecenseerde. Alleen onder dat voorbehoud durven we ons
afvragen, of de auteur soms niet onnodig op twee gedachten hinkt. In de volgende woordgroepen cursiveren we hele vlotte en enigszins stijve termen, die
elkaar niet zo maar verdragen: „Wanneer wij jullie bij ons bidden gedenken"
(1 Tess.1,2), „Broeders, God houdt van jullie" (1,4), Timoteus, zelfs „kameraad" Timoteus, „had de opdracht jullie te sterken .. , .: niemand mocht zich
van zijn stuk laten brengen" (3,2.3).
Veel moeilijker en principiëler zijn gevallen zoals we in deze alinea zullen
vermelden. Pater Jaakke vertaalt: „God heeft ons niet tot een onrein, maar tot
een heilig leven geroepen" (4,7) . De tegenstelling „niet-maar" is scherp en
exclusief, zij levert nog geen enkel probleem op. Maar direct hierna volgt het
vers: „Wie deze voorschriften naast zich neerlegt, wijst dus niet een mens af,
maar God ...." (4,8) . Die antithese staat letterlijk zo in het Grieks, maar ze is
allesbehalve exclusief. Sint-Paulus verkondigde Gods geboden, en wie de verkondiging afwees, kantte zich uiteraard ook tegen de verkondiger. Het Semitische idioom in Oud en Nieuw Testament bedoelt met tegenstellingen als „niet
de mens, maar God" vaak een veel minder scherp verschil, dat wij op de volgende manieren zouden kunnen uitdrukken: „niet alleen de mens, maar ook
God" of „niet primair de mens, maar primair God". Dat scheelt nogal wat. Het
weergeven van deze wendingen is dus alweer geen kleinigheid. 1 Tess.5,23 heeft
het over „geest, ziel en lichaam". Opnieuw een struikelblok. Wanneer we dit zo
letterlijk vertalen, denkt de hedendaagse westerse lezer aan antropologische
onderscheidingen. Het is alleen reeds filologisch zeer onwaarschijnlijk, dat de
schrijver hier een trichotomie wil ijken. Jaakke geeft het weer met de woorden
„naar ziel en lichaam". Dat lijkt de bedoeling wel ongeveer te treffen, maar het
is uiteraard een interpretatie, en nu gaat de lezer weer licht denken, dat Paulus
hier een dichotomie als geloofswaarheid wil voorhouden. In elk geval belast de
vertaler hier zijn produkt met een bepaald mensbeeld, hoe vaag hij het ook wil
laten.
Weer iets anders is de vraag, hoe men een formule als „in Christus" moet
transponeren. Hebben we dat altijd op dezelfde manier te vertalen, of juist niet?
Aan willekeur is bij een gedifferentieerde weergave kwalijk te ontkomen. Pater
Jaakke kiest de omschrijving „in verbondenheid met Kristus" (4,16). Een heel
ander Grieks voorzetsel parafr as eert hij net zo (4,14), en elders laat hij „in de
Heer" letterlijk staan (3,8). De Griekse uitdrukking „in (de) heilige geest"
daarentegen is zeer vrij benaderd (1,5) . Ook hier was het bezwaarlijk, alle
knopen op dezelfde manier door te hakken.
Onze lezers merken aan deze voorbeelden en hun problematiek wel, hoeveel
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moeite men zich in de Egmondse benedictijnenabdij heeft gegeven om duidelijke taal te spreken. Tenslotte nog één specimen dat minder netelig is. De
tweede naamvallen zijn bijzonder lastig te omschrijven, en wie het doet, geeft er
vaak tegelijk exegese mee. Maar de allermeeste Nederlanders prefereren toch
wel Jaakke's „vreugde die komt van de heilige Geest" boven de „blijdschap des
Heiligen Geestes" uit de Statenbijbel (1,6) . De wellicht onoplosbare vraag, of
men „geest" dan wel „Geest" moet schrijven, d.w.z. of hier iets geschapens dan
wel een Ongeschapene wordt bedoeld, vermelden we hier alleen om haar verder
te laten rusten.
Ook Licht, de Johannes-vertaling van het NBG, wil het persoonlijk voornaamwoord „gij" verbannen. God wordt met ,,u" aangesproken, mensen met
„u" of „je" / „jullie". Bij vertrouwelijke, intieme relaties gebruikt men de laatste,
populaire vormen. Zelfs in de toch plechtig gestileerde afscheidsredevoeringen
(Joh. 14-16) . Evenals Prof. Grossouw en Gabriël Smit zijn wij hier niet zo
gelukkig mee. — Het N.T. duidt het O.T. vaak aan als „de Schrift(en) ". Dit
archaïsche woord is omgetoverd in „de bijbel" (Joh.5,39 19,24 20,9; vgl. 12,
16), of men spreekt van een „bijbelwoord" (Joh. 13,18 19,28). De notitie (nr.
22 op p. 68), dat de bijbel hier enkel het Oude Testament is, kunnen we
daarbij kwalijk missen.
Het was te verwachten, dat men niet zo zijn best zou doen om van één bepaald
woord en zijn afleidingen telkens dezelfde vertaling te geven. Als voorbeeld
noemen we de termen „heerlijkheid" en „verheerlijken", die een belangrijke rol
spelen in het vierde evangelie. In verband met deze woorden spreekt het NBG
afwisselend van: eer of eren (5,41.44 7,18 11,4 12,43 16,14), glorie (7,39 11,4
12,16 13,31-32 17,1.4.5.10.22.24 21,19), roem (8,50.54), prijzen (14,13 15,8)
en goddelijke majesteit (1,14 2,11 12,28.41). Eénmaal wordt het woord verzwolgen in een parafrase. Maar voortdurend verwijst men naar aantekening 5
(p. 65), waar iets staat over de eenheid en de samenhang van deze gedifferentieerde weergaven. Dit laatste is een gelukkige greep, en hierbij blijkt weer eens,
hoe onmisbaar noten of notities zijn.
De taal is ongedwongen, vlot leesbaar. Wij blijven hier buiten de vraag, of
heel dit evangelie zich daartoe leent, maar vermelden als voorbeeld: 'Daar is het
lam van God' i.p.v. „Zie, het lam Gods" (1,29), 'Is dat nu mijn zaak of uw
zaak?', i.p.v. „Vrouwe, wat heb ik met u te doen?" (2,4), 'God is mild in het
geven van zijn Geest', i.p.v. „God geeft .... den Geest niet met mate" (3,34),
'uit het Joodse volk komt de verlossing voort', i.p.v. „de zaligheid is uit de
Joden" (4,22). We vergeleken steeds met de Statenbijbel.
Prof. Grossouw geeft steeds het versnummer bij zijn vertaling in margine aan.
De anderen laten dat weg, denkelijk om het vlotte doorlezen te bevorderen. Nu
is het inderdaad storend, elk vers op een nieuwe regel te beginnen, maar Grossouw doet dit niet, en de nummering is wel zo handig bij het naslaan. Zelfs lijkt
het ons beter, bij het begin van elke nieuwe pericoop, dus na elk onderbrekend
commentaar, weer het hoofdstuk te vermelden: de lezer werkt het boekje misschien niet alleen cursorisch door, maar valt er ook soms midden in, bijv. om
iets te herlezen.
De vertaling is zeer sierlijk: helder en modern, maar niet ordinair. Zij verandert ,,het woord des levens" in „het woord dat leven is" (1 Joh. 1,1) . Volgens
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de Statenbijbel „liegen wij en doen de waarheid niet", wanneer we God enkel
met de mond dienen, maar volgens de Nijmeegse nieuwtestamenticus „liegen wij
met woord en met daad" (1,6) in dat geval. God heet in een bepaald vers niet
meer „rechtvaardig", maar „genadig" (1,9) . Dit is geen wegmoffelen van Zijn
wrekende gerechtigheid, die duidelijk en overvloedig wordt verkondigd in het
N.T., maar wel wordt hier voorkomen, dat een slaafse, hebraïstische vertaling
de specifieke bedoe li ng van déze plaats onherkenbaar zou maken voor hen die
de grondtekst en de exegese niet kennen. Minder duidelijk is het, ook in de
aantekening, waartegen de auteur zich precies richt als hij onze zonden door
Jezus liever laat „goedmaken" en „uitwissen" dan van verzoening of zoenoffer
te spreken (2,2 en 4,10). De term „liefde Gods" is inderdaad veelzinnig, maar
als de vertaler er „zijn (d.i. Gods) liefde" (2,5) van maakt, snijdt hij blijkens
zijn commentaar de mogelijkheid af, dat hier uitdrukkelijk ook of primair of

exclusief onze liefde tot God wordt bedoeld, die dan uiteraard onbestaanbaar is
zonder onze broederliefde. Veel uitleggers en vertalers betwisten de hier gegeven
interpretatie, zoals we reeds opmerkten. Bovendien behoudt de vertaling een
onduidelijkheid, want „zijn" kan op „God", maar ook op „een mens" slaan, als
de zin luidt: , .... in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord heeft zijn
liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt". — „Wie zijn broeder liefheeft,
blijft in het licht, en geen aanstoot is in hem" — zo gaf men 2,10 zeer letterlijk,
maar in het slot niet zo erg duidelijk weer. Grossouw vertaalt: „ .... hij komt
niet ten val". Verder zijn „de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der
ogen, en de grootsheid des levens" getransformeerd tot „het begeren van de lust
en het begeren der ogen en de hovaardij van het geld" (2,16).
Een krachtproef is in dit bijbelboek altijd het voorzetsel „uit". De mensen
worden nl. in twee antithetische kampen verdeeld: sommigen zijn „uit God",
„uit God geboren", „uit ons" (d.i. de Kerk), anderen zijn en spreken „uit de
wereld". Dezelfde Griekse prepositie komt ook voor in de eerder genoemde tekst
„Mijn rijk is niet van deze wereld". Een letterlijke weergave, met steeds hetzelfde voorzetsel, levert een afschuwelijk Nederlands op. Grossouw zegt van de
zojuist vermelde begeerlijkheden en hovaardij: „het komt niet van de Vader,
maar van de wereld" (2,16) . Het „zijn uit" verandert hij hier in „komen van".
Elders wordt dit „behoren tot" (2,19) en „horen bij" (2,19 4,4-6). De christenen heten slechts twee maal „uit God geboren" (3,9 5,4), elders zijn ze „kind
van God" (3,9 4,8 5,1) of ,,zoon van God" (5,18) . Ook wordt niet meer gezegd,
dat iemand die het goede doet, „uit God" zou zijn, maar dat hij „Gods kind" is
(3,8). Deze mens en zijn trawanten zijn en spreken niet meer „uit de wereld",
nee: „Zij horen bij de wereld, daarom ontlenen zij hun leer ook aan de wereld"
(4,5).
Om dit belangrijke werk te honoreren, zijn we er wat uitvoerig op ingegaan.
Er staan nog heel wat van deze vertalingen op stapel. In Egmond is men bezig
aan 2 Tessalonicenzen, het NBG belooft ons Markus en Handelingen, Grossouw
zal Galaten bewerken. Wellicht helpen zij de wens vervullen die Pius XII
uitsprak in het slot van zijn bijbelencycliek Divino a f f lante Spiritu (1943), nl.
„dat alle kinderen der Kerk en vooral de Schriftuurprofessoren, de opgroeiende
geestelijkheid en de gewijde redenaars door de voortdurende overweging van
Gods woord mogen smaken, hoe goed en zoet de geest des Heren is" (vgl.
Wijsheid 12, 1) .
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Toneel in Nederland'
JAN ROS

N de titelrol van Shakespeare's Koning Lear neemt Albert van Dalsum, nu

I 75 jaar, afscheid van het toneel. De manier, waarop hij deze rol speelt, een
van de zwaarste uit heel het toneelrepertoire en misschien het mooiste stuk
van 's werelds grootste toneelschrijver, bewijst in het geheel niet de noodzakelijkheid van dit vertrek. Wat niet zeggen wil, dat iemand hem zijn — betrekkelijke — rust niet gunt, nu hij 55 jaar met groot talent en inzet van geheel zijn
persoonlijkheid het Nederlandse toneel heeft gediend als speler, regisseur,
directeur en decorontwerper.
Maar van Dalsum is meer. Hij is een begrip geworden en terecht heeft men
hem treffend het geweten van het Nederlandse toneel genoemd, altijd verontrust of verontrustend. Hij heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt, wat
hem het recht gaf ook aan anderen hoge eisen te stellen. Gedurende heel zijn
lange loopbaan heeft van Dalsum voorkeur getoond voor het grote repertoire
en het actuele, en aldus zichzelf de moeilijke opgave gesteld toneel te brengen
van deze tijd, dat tevens geestelijke en blijvende waarde heeft.
Gestalte geven aan de tijdgeest was voor hem de klassieke functie van het
toneel. Even eerlijk als hartstochtelijk heeft hij altijd verdedigd, dat men hierbij
levensbeschouwing als richtinggevend moet zien. Hij zag er nooit tegen op
stelling te kiezen, wat noodzakelijkerwijze tegenstand opriep, successen maar
ook teleurstellingen meebracht. Voor hem moest het toneel altijd iets willen
zeggen, soms roepend en schreeuwend, anders desnoods fluisterend. Routine
heeft hij nooit gekend, wel een voortdurende rijping van zijn talent.
Het is ondoenlijk en onnodig hier de gezelschappen op te noemen, waarvan
hij deel uitmaakte of waaraan hij leiding gaf, de stukken, die hij regisseerde, de
vele rollen, waarin hij grootse prestaties geleverd heeft. In herinnering mag
alleen worden gebracht de schone droom van het Oost-Nederlandse Toneel in
1929 met de roemvolle ondergang daarvan een jaar later.
De laatste jaren was van Dalsum verbonden aan de Haagse Comedie. Het
pleit voor zijn vitaliteit, dat hij zich aan de speelstijl van dit gezelschap wist
aan te passen. Onder regie van Joris Diels is een forse voorstelling tot stand
gekomen met vele goed bezette rollen van Koning Lear, dat van Dalsum zeer
nadrukkelijk had gevraagd om afscheid te nemen. De regisseur herinnerde zich
waarschijnlijk, dat Shakespeare's bron, de Kronieken van Holinshed, Lear koning van Brittanië liet worden in het jaar der wereld 3105, toen Joas koning
was over Juda, en het zich dus afspeelt in overoude tijden, in de barbaarse
levenssfeer van het oud-Keltisch verleden en in een maatschappij waarin alles
nog elementair is.
1 ) November-december 1964. Nederlandse Comedie: Friedrich von Schiller, Maria
Haagse Comedie: Shakespeare, Koning Lear; Arthur Miller, Na de zondeval; Georges Feydeau, De Methode Ribadier. Nieuw Rotterdams Toneel: Jean
Anouilh, Gasten op het kasteel; Vercors, Zoo of De menslievende moordenaar. —
Theater: Alfred Jarry, Llburleske; Herman Heijermans, Eva Bonheur. -- Ensemble:
Anton P. Tsjechow, De Meeuw, — Centrum: Leonid Andrejew, De Gedachte. —
Studio: J. P. Donleavy, De rosse bietser. r De Nieuwe Komedie: Thornton Wilder:
Stuart. —
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De voorstelling is op de eerste plaats een welverdiend persoonlijk succes
voor van Dalsum geworden. Hij speelde de titelrol zeer ingetogen en naar
binnen gekeerd, maar tekende ook duidelijk de ontwikkeling van de trotse,
wispelturige en soms dwaze koning door de scènes van zijn vernedering, zijn
toch nog bewust doorleefde krankzinnige smart naar de zachtmoedige wanhoop
en het in loutering weervinden van de rust. Door zijn verschrikkelijke vernederingen heen blijft de majesteit voelbaar, waaraan zich tenslotte tederheid part
in het prachtige slot, dat het hoogtepunt werd van de opvoering. Daar heeft
deze onbeheerste mens de les van het leven geleerd en de levenswijsheid gevonden, die hij als koning zozeer miste. Daarnaast viel op de wonderlijk melancholieke nar.
Toen Schiller, Duitslands grootste toneelschrijver en met Goethe de voornaamste vertegenwoordiger van het in dit land laat ontstane (neo) -classisme
en tevens romanticus, zijn Maria Stuart schreef, stond hij op het hoogtepunt van
zijn werken als kunstenaar. Het is niet verwonderlijk, dat hij zich heeft aangetrokken gevoeld tot het leven van deze ongelukkige Schotse koningin. Met de
geschiedenis veroorlooft de dichter zich terecht grote vrijheden om deze aan zijn
ideeën en aan het toneel dienstbaar te maken. Zo ontstond een dramatisch en
daarom boeiend verhaal met een groot aantal krachtige speelscènes, enige grote
rollen en een romantisch sentiment. Twee vrouwenkarakters, die elkaar als twee
polen afstoten, staan tegenover elkaar. In dit volgens klassiek patroon gaaf en
sterk gebouwde stuk kon hij ook de zedelijk hoge idealen trouw blijven, die hij
zich in zijn voordracht over Die Schaubuhne als eine moralische Anstalt betrachtet als programma had gesteld. Elisabeth overwint als koningin maar verliest
als mens. Maria boet de zonden van haar jeugd uit door onverdiend de dood
te ondergaan. En de dichter weet dat met de moord op haar de onaantastbaarheid van het koningschap te gronde is gegaan en dat daaraan deze daad haar
grote historische betekenis ontleent.
Met een moderne kijk op het stuk heeft Ton Lutz het geregisseerd en misschien enkele dingen uit het werk willen halen die er niet in te vinden zijn.
Met name ook ontbrak wel eens de majesteit die het stuk toch ook eigen is.
Maar met Ank van der Moer als Elisabeth en Ellen Vogel als Maria Stuart,
beiden prachtig gespeeld, is het een succesvolle voorstelling geworden, die
gelukkig in staat bleek ook een publiek van onze tijd te boeien.
De Meeuw, spel van mislukte en nutteloze levens, is niet Tsjechows beste
werk, maar de tweede opvoering ervan in 1898 betekende een keerpunt in het
leven van de schrijver en zijn toneel. Het is niet gemakkelijk in het stuk een
komedie te zien. Eerder lijkt ons hier de alledaagsheid een tragedie geworden,
een innerlijk drama, dat zich afspeelt onder de oppervlakte. Met een grote en
begrijpende liefde echter ziet Tsjechow als dichter de broze, breekbare schoonheid van deze figuren en hun roerend geloof, waardoor zij wel machteloos
blijven, maar niet uitzichtloos. Als humorist heeft hij echter ook oog voor hun
belachelijke kanten.
Uit vele vroegere opvoeringen van Russische stukken weten wij dat als geen
ander Peter Scharoff in staat is de sfeer, poëzie, milieu- en karaktertekening tot
stand te brengen die deze stukken eisen. Dit keer was de voorstelling enigszins
teleurstellend. Niet alle spelers hadden blijkbaar het talent om zijn intenties te
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verwezenlijken. Wel werd met fijne trekjes menig detail verzorgd, maar niet
altijd ontkwam men aan de indruk, dat hierdoor de dienst aan het grote geheel
in het gedrang was gekomen. De poging om een stemming van „een wereld,
waarin men zich verveelt" te bereiken, wordt te duur betaald als deze verveling
zich ook tot de zaal begint uit te strekken. De echte sfeer werd zeker getroffen
door Sigrid Koetse als Nina, het argeloze meisje, dat met verwondering tegen
het leven opziet en zich stoot aan de banaliteit er van, terwijl zij voortdurend
aarzelt haar roeping als actrice te volgen. Prachtig was ook Jan Retèl als Trigorin, die wel als schrijver succes heeft, maar zelf spot met dit geslaagde kunstenaarschap, waarvan hij de slaaf is geworden, omdat hij in alles wat hij beleeft
enkel nog de gelegenheid ziet om notities te maken voor een verhaal dat er
over geschreven kan warden. Ook het „mannetje" Medwedjenko kan men zich
in zijn hulpeloosheid en onbeduidendheid moeilijk markanter getypeerd denken
dan Dick Schef f er dit deed.
Leonid Andrejew is in ons land als toneelschrijver vrijwel onbekend. Vroeger
is van hem De man die de klappen kreeg gespeeld, Centrum brengt nu De
gedachte. Het stuk lijkt veel op een bedenksel, maar de opvoering levert een
avond adembenemend toneel door het spel van Guus Hermus, Elisabeth Andersen en André van den Heuvel. Fascinerend speelde de eerste de zeer begaafde
dokter, die overtuigd is van de macht van het denken en zich daarom verheven
voelt boven zijn medemensen en boven alle conventies en erkende moraal. Hij
speelt met allerlei mogelijkheden tot op de grens van de waanzin toe en bekijkt
dan zichzelf in deze toestand. Haatdragend en wraakzuchtig geworden jegens
een vroegere vriend, aan wie het meisje dat hij liefhad, boven hem de voorkeur
gegeven heeft, wendt hij krankzinnigheid voor of meent dit te doen om hem
ongestraft te kunnen vermoorden. Is hij gek of niet? Hij zelf weet daarop niet
het antwoord en ook waarschijnlijk de schrijver niet.
In fraai contrast met de hoofdrol speelde van den Heuvel de vriend, een
aanstellerige en niet al te slimme romanschrijver. Zeer gevoelvol, genuanceerd
en met veel sfeer gaf Elisabeth Andersen zijn vrouw. Ook hier plaatst het stuk,
dat duidelijk aan een novelle ontleend is, ons voor een raadsel. Brengt deze
vrouw aan de dokter in het krankzinnigengesticht een bezoek omdat zij berouw
heeft of om hem door twijfel wanhopig te maken? Onder de in haar geheel
goede bezetting mag Bep Dekker genoemd worden als een verpleegster, die
door haar eenvoud rustbrengend werkt.
Het laatst, maar daardoor misschien het best op tijd, heeft Theater door de
opvoering van Eva Bonheur een bijdrage geleverd tot de Heijermans herdenking
van dit jaar. Drie december 1864 immers is de belangrijkste toneelschrijver in
onze letterkunde van de nieuwere tijd geboren. Op het idee van dit stuk was hij
gekomen door een vriendin, die hem geld geleend had voor zijn vestiging in
Berlijn. Van tijd tot tijd kwam zij eens kijken of met dit geld niet al te royaal
werd omgesprongen.
De schrijver noemt dit stuk een „genoeglijk toneelspel" en de reacties van
het publiek bij een voorstelling bewijzen gewoonlijk, dat het deze benaming
zonder ironie opvat. Het gezin Jasper vormt een gelukkige familie. De kreupele
vader, handelaar in instrumenten en opgezette dieren, heeft zijn levenswijsheid
wel duidelijk uit boeken gehaald, maar is zuiver van hart. Zijn dochter Miep
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heeft een aard naar haar vader. Mist deze een been, haar verloofde Nanning
mist een ziel. De bij de familie inwonende lastige en eenzame weduwe, die de
ironische naam Eva Bonheur draagt, ziet zijn karakter helemaal niet verkeerd.
Hoofdinhoud van het stuk naast het conflict tussen de verloofden, is optreden
en gedrag van Eva Bonheur, die geld heeft geleend aan de vrouw van Jasper,
waarmee deze ongelukkig heeft gespeculeerd. Meer vinnig dan boosaardig verdedigt zij haar klein geluk, wordt eigenares van het huis waarin zij wonen, maar,
niet onverstandig en tenslotte goedhartig, verzoent zij zich met de familie en
niet alleen uit angst voor onweer en ratten.
Onder de kundige regie van Wim Kouwenhoven, die zich blijkbaar terecht
niet veel had aangetrokken van de nogal ernstige toelichting op het programma,
kwam een „genoegelijke" voorstelling tot stand met een sterk gespeelde titelrol
van Enny Mols-de Leeuwe. Evenals het verhaal zelf kwam ook Bernard Droog
in de rol van Jasper wat moeizaam op gang, maar voldeed verder zeer goed.
Heijermans' sterk gevoel voor wat toneel is blijkt in staat ook een uiterlijk wat
verouderd stuk boeiend te maken.
Theater had Uburleske van Alfred Jarry nogal met enige ophef aangekondigd.
Het zou een voorloper zijn van het moderne toneel, wat niet voor het moderne
toneel zou pleiten. Het zou huivering en schokeffecten te weeg brengen. Ook
dit is niet het geval. Ook in de latere bewerkingen van de schrijver zelf en
anderen blijft het wat het oorspronkelijk was: een grap van kostschooljongens
op een leraar die zij verfoeien en waarin zij alle slechte eigenschappen verenigd
vinden die zij aan het gezag toeschrijven. Het is dan ook grof in taalgebruik en
situaties, vol goedkope parodieën, eerder kinderachtig dan kinderlijk, meer
dwaas dan geestig. De hoofdfiguur is natuurlijk een wanstaltige karikatuur.
Lezen van het stuk kan men nauwelijks tot het einde volhouden. Door de
opvoering was heen te komen, dank zij een virtuoze vertaling van Dolf Verspoor, een bijzonder vindingrijke regie van Hans Croiset, en Hans Tiemeijer,
die met enthousiasme de vermoeiende hoofdrol speelde.
Meer elementen van het moderne toneel kan men vinden in Onze Stad van
Thornton Wilder, waarvan de Nieuwe Komedie een reprise gegeven heeft. Er is
geen decor, nauwelijks een verhaal, er wordt een sterk beroep gedaan op de
mimische kwaliteiten van de spelers, een wat men later vervreemdingseffect
heeft genoemd wordt bereikt door o.a. een verteller, die soms ook een kleine
rol voor zijn rekening neemt. Verrassingen zijn er daardoor weinig meer. Blijft
de milde poëzie in de episoden van het gewone leven in een klein Amerikaans
stadje, de vreugden, moeilijkheden en het verdriet van het dagelijks leven. Het
eerste bedrijf trekt, het tweede geeft beter liefde en huwelijk, het derde blijft
een zeer geslaagde vondst. De eenvoud treffen en de onbevangen toon, die hier
worden vereist, is niet gemakkelijk. In deze voorstelling was dit over het algemeen gelukt. Te noemen lijken mij zeker Jan van Kasteren als de regisseur,
Ine Veen als Emily en vooral Paul van Gorkum, die in een kleine rol heel
de tragiek van het mislukte leven van de zwaarmoedige en aan de drank geraakte organist wist op te roepen.
Een reprise is ook de opvoering van Anouilh's Gasten op het kasteel, waarin
deze geboren toneelschrijver een oud motief, de verwarring, die tweelingen
kunnen veroorzaken, virtuoos behandelt. Het navertellen van de intrige maakt
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het geval niet duidelijker, op het toneel echter ontwikkelt de zaak door alle
moeilijkheden heen zich als vanzelf tot een oplossing waardoor alle bij elkaar
passende paren elkaar vinden. Coen Flink speelt de tweeling zeer kundig en
zonder overdrijving met enige nadruk op Horace, die zeker van zichzelf Isabelle
voor zijn eigen doeleinden gebruiken wil, terwijl de verlegen Frédéric haar toch
tenslotte voor zich weet te winnen. Het geheel echter kreeg iets van een aantal
solo-nummers, waarvan vooral de kluchtige scènes veel succes hadden. Het
bal waarop de gebeurtenissen zich afspelen, kwam niet tot zijn recht.
Onder de nieuwe stukken trekt zeker Na de zondeval van Arthur Miller de
meeste aandacht. Deze schrijver is bekend geworden door een aantal stukken
met een sociale inslag. Daarna heeft hij acht jaar gezwegen. Na de zondeval is
een diepe val, waarmee Miller zeker niet zichzelf en zijn publiek nauwelijks een
dienst heeft bewezen. Zijn biecht is een uitbuiten van eigen en anderer ellende
geworden met veel betuigingen van spijt, aanklachten tegen anderen en algemeenheden. Dit gewetensonderzoek, eerder een zelfbeklag, lijkt verward, gezwollen, onbelangrijk en toch zeer pretentieus. Hoe langer Quentin, alter ego
van Miller, niet alleen letterlijk in de ruimte praat, des te holler, gezwollener en
banaler begint het te klinken. En reeds het decor, door Miller uitvoerig omschreven, beheerst door een wachttoren van Mauthausen, moet symbool zijn voor de
collectieve schuld van de mensheid in deze tijd. Een pretentie, die het stuk niet
kan waar maken, en een misbruik van de ellende der concentratiekampen, dat
pijnlijk aandoet.
In een aantal soms zeer korte scènes, gegeven als flash-backs, die dikwijls meer
de aandacht afleiden dan hulp bieden tot het begrijpen van de tekst, vertelt
Quentin zijn leven. De relaties tot en in zijn ouderlijk huis, zijn eerste huwelijk
met een koele en hooghartige vrouw en de belevenissen van hem en zijn vrienden gedurende de McCarty-periode. Door dit alles is onze held aardig neurotisch geworden. Een grote scène in het tweede deel, waarin de schrijver zijn
procédé vergeet en wij iets van werkelijk toneel krijgen, behandelt zijn tweede
huwelijk met Maggie, alias Marilyn Monroe, een hartelijke maar nogal ordinaire
telefoniste, die als zangeres van schlagers een ster wordt, aan de drank raakt
en zelfmoord pleegt. De grote liefde is in grote ellende veranderd, wat bij deze
pathologische gevallen geen bijzondere verwondering wekt. Derde gegadigde is
Holga, een Oostenrijkse archaeologe, overigens zo volmaakt, dat zij iemand
op zijn zenuwen begint te werken.
Paul Steenbergen, die ook de zware regie voerde, speelde de moeilijke rol
van Quentin, die niet van het toneel afkomt, zo ingetogen, dat hij daardoor
tenminste nog enige sympathie voor het geval wist te winnen. In de rol van
Maggie vond hij in Myra Ward een waardige tegenspeelster.
Vercors, schuilnaam van Jean Bruller, is vooral bekend door zijn verzetsnovelle Le silence de la mer. Van een later boek Les animaux dénaturés heeft hij een
toneelstuk gemaakt, Zoo of de menslievende moordenaar. Zijn afkeer van rassendiscriminatie heeft hem tot een mal bedenksel geleid, waarin de vraag wordt
gesteld, waar de grens ligt tussen mens en dier. In de dankbare vorm van een
rechtszaak wordt deze vraag behandeld, omdat de jonge journalist Douglas
Templemore met opzet een „tropi", een soort wezen, bij een expeditie op
Nieuw Guinea ontdekt, heeft gedood. Er is een soort klucht ontstaan met een
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ernstig uitgangspunt, een verward betoog met weinig diepte. Vele getuigen
worden gehoord en onder hen geven enigen aanleiding tot grappige scènes, met
name twee professoren en Pop, een als franciscaan geklede benedictijn. Het
gezochte geval werd amusant en goed gespeeld zonder dat men nu groot succes
er voor zal voorzien.
De rosse bietser is een verzameling vloeken, grofheden en blasfemieën. Een
misgreep van Studio.
***

Op Nieuwjaarsdag brengt wel ongeveer elk gezelschap een première. Vroeger
was dit ook tegen de Kerstdagen de gewoonte. Nu heeft alleen de Haagse
Comedie dit gedaan. Bob de Lange houdt van Feydeau. Hij heeft diens De
Methode Ribadier vertaald en geregisseerd en speelt er de hoofdrol in. Alle
blijspelen van deze schrijver handelen over hetzelfde onderwerp: het bedriegen
van vrouwen door hun mannen of omgekeerd en de pogingen daartoe. Maar
Feydeau heeft daarbij het alibi van een goed geweten. En hij stevent eerlijk
en zonder omwegen op de klucht af, waarbij hij bewijst een groot gevoel en
handigheid te bezitten voor wat toneel is. Het nu gespeelde stuk is niet zijn
beste werk, maar het publiek vermaakte zich. En het slagen van dit soort stukken eist juist als sommige kermisvermaken, dat het publiek zich bereidt toont
mee te doen.

Politiek
Overzicht 1)
BELGIË

Grondwetsherziening

O

NZE kroniek werd deze maand enkele dagen later afgesloten in de hoop
dat er misschien meer klaarheid zou gekomen zijn in de voorbereiding van
de grondwetsherziening. Deze hoop is niet in vervulling gegaan. Maandenlang
hebben de leiders van de drie grote partijen zich ingespannen om een akkoord
te bereiken over de grote lijnen van de nieuwe grondwet. De moeilijkheden
hadden zich ten slotte toegespitst op enkele punten in verband met de VlaamsWaalse verhoudingen. Onder Waalse druk scheen men geneigd, in sommige
gevallen de eenvoudige parlementsmeerderheid buiten werking te stellen. Door
een systeem van afzonderlijke meerderheden in de schoot van een der twee
gemeenschappen zouden sommige wetten geblokkeerd kunnen worden. Welke
wetten ? Betreffende welke materie ? Hoe groot moesten die gekwalificeerde
meerderheden in elke taalgroep afzonderlijk zijn? In de loop van de laatste
maanden waren reeds verschillende ingewikkelde voorstellen uitgewerkt, die in
Vlaanderen de indruk begonnen te wekken dat de ontplooiing van de Vlaamse
meerderheid voor goed afgeremd ging worden: de nieuwe grondwet zou in
sommige gevallen meer macht verlenen aan de minderheden dan aan de meerderheid. In dit systeem was in ieder geval een grondwettelijke bepaling en een
duidelijke geografische begrenzing van de twee volksgemeenschappen nodig.
De Brusselse agglomeratie moest omschreven worden, hetzij binnen onveranderlijke administratieve grenzen, hetzij zo dat er later nog aanpassingen mogelijk
waren.
Heel dit moeizaam tot stand gekomen voorbereidende werk is nu weer op
losse schroeven gezet door de weigering van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang om de grondslagen van de overeenkomst te aanvaarden. De liberale onderhandelaars willen geen duidelijke administratieve afbakening van Brussel erkennen. Zij schijnen de elementen van cultuurautonomie die in het voorlopige
project wel aanwezig leken, te willen verwerpen.
De bruggen tussen de partijen zijn nog niet definitief opgeblazen. Maar de
naderende verkiezingen werpen hun schaduw reeds vooruit op de onderhandelingen. Indien de P.V.V. zich in haar geheel laat leiden door haar Brusselse
fractie, dan is de kans gering dat er een compromis tot stand komt dat voor de
twee grotere partijen aanvaardbaar is. De C.V.P. en de B.S.P. kunnen dan nog
altijd proberen samen, met uitsluiting van de liberalen, een grondwettelijk
project voor te leggen. Alles wat tot nog toe over de grondwetsherziening
bekend is geworden, scheen trouwens helemaal afgestemd op een langdurige
katholiek-socialistische samenwerking in de toekomst. Dit nauwe aanleunen bij
een bepaalde partijpolitieke (katholiek-socialistische) configuratie was zelfs een
van de omstreden elementen van de hele hervorming.
Stakingen in de haven en de petroleumnijverheid

Het grondwettelijk debat voltrok zich in een sociaal-politiek geladen sfeer.
Nadat een conflict in de sector van de openbare vervoermiddelen kon vermeden
1 ) Wegens familie-omstandigheden heeft de schrijver van het internationaal politiek
overzicht deze maand verstek moeten laten gaan. Red.
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worden, brak een staking uit in de havenkapiteinsdiensten te Antwerpen en kort
daarna in de petroleumnijverheid. In geen van beide gevallen werd voorlopig
een echte oplossing gevonden. De staking in de petroleumnijverheid duurt nog
voort, die in de Antwerpse haven werd beëindigd door een vorderingsbevel van
de regering, maar daarmee is de spanning niet verdwenen.
De staking van de havenkapiteinsdiensten vertoonde heel speciale aspecten,
die slechts te verklaren zijn door het feit dat het havenpersoneel taken vervult
die veel te dicht bij de dynamiek van het zakenleven staan om volgens stereotiepe administratieve voorschriften geregeld te kunnen worden. Op een zeker
ogenblik culmineerde het sociale geschil in de theoretische vraag, of beambten
fooien mogen aanvaarden. Enkele maanden geleden had men administratieve
maatregelen genomen tegen personeelsleden die dit deden. De christelijke vakbond stond nu op het punt, een wettelijke institutionalisering van dit fooienstelsel te bereiken. De privé-sector, vertegenwoordigd door de Scheepvaartvereniging, was bereid deze 'speciale vergoedingen' voor zijn rekening te nemen;
de stedelijke betalingsdiensten zouden ze aan het personeel voorschieten, daarna
van de privé-sector terugkrijgen. Deze regeling werd echter verworpen, eerst
door de socialistische vakbond, daarna — na enige aarzeling — ook door het
stadsbestuur. Daarop ging op 1 januari de christelijke vakbond in staking.
Het geschil heeft natuurlijk een diepere achtergrond. Enerzijds zijn er, zoals
we boven reeds zeiden, in een wereldhaven als Antwerpen steeds wrijvingen
mogelijk tussen het zuiver administratieve beheer en de veel soepeler aanpak
van commerciële en technische problemen. Anderzijds mag men niet vergeten
dat datgene wat men in sommige gevallen een fooi noemt, dikwijls een soort
van produktiviteitsvergoeding schijnt te zijn zoals in vele andere arbeidssectoren
gegeven wordt. Bovendien heeft men wellicht te weinig rekening gehouden met
het feit dat de haven van Antwerpen nog steeds te klein is, niet genoeg werkelijk moderne ligplaatsen en op de huidige trafiek berekende kunstwerken bezit.
Als de vraag naar geschikte ligplaatsen en snelle technische bewerkingen veel
groter wordt dan het aanbod, dan ontstaan er onvermijdelijk praktijken die
afwijken van het starre bestuursrecht en van het geijkte statuut van ambtenaren.
Belangstelling verdient ook het probleem van de syndicale verdeeldheid en
het gebrek aan eenheid bij het havenpersoneel. Verder werd opnieuw de vraag
gesteld naar de voor- en nadelen van het eigendoms- en exploitatieregime van
de Antwerpse haven. De stad is eigenares van de haven, exploiteert ze en
neemt de meeste investeringen voor haar rekening. Het havenpersoneel is stadspersoneel. Er zijn andere formules denkbaar. In de Angelsaksische landen b.v.
is het vaak een 'port authority' die de haven pacht, beheert en uitrust. Er zijn
Franse havens die behoren aan organismen als een Kamer van Koophandel.
In de huidige omstandigheden is het echter utopisch, in Antwerpen essentiële
elementen in het havenbeleid te willen veranderen. Dit is politiek onmogelijk.
Het tegenwoordige statuut laat trouwens ruimte voor soepele toepassingen,
waarvan sedert vele jaren belangwekkende voorbeelden te signaleren zijn en die
uitmonden in een veel ruimere participatie van de privé-sector in het havenbeleid en de investeringen. Ondanks de teleurstellende gebeurtenissen van de
voorbije weken zijn er in de haven ook positieve ontwikkelingen te noteren.
La Gauche en Links
Op een algemeen partijcongres (12 -13 december) stelde de B.S.P. een ulti30
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matum aan de bewegingen in de partij die sedert geruime tijd de partij eenheid
in het gedrang brachten: de socialistische groepen rond de weekbladen La
Gauche en Links, alsmede een aanzienlijk deel van de socialistische vakbeweging
in Wallonië. In Wallonië waren de spanningen nog scherper door het bestaan
van de 'Mouvement Populaire Wallon' en door de nawerking van de vroegtijdig
overleden, maar nog steeds invloedrijke syndicale leider en Waalse nationalist
André Renard. Het congres stelde deze Vlaamse en Waalse groepen voor de
keuze: ofwel hun huidige koers voortzetten, en dit betekende meteen de uitsluiting uit de partij, ofwel zich onderwerpen aan de partijtucht.
Zoals te voorzien was, weigerden een aantal Waalse socialisten zich bij een
dergelijke optie neer te leggen. De Waals-nationalistisch-federalistische vleugel
van het socialisme werd door de partij wel is waar in de minderheid gesteld,
maar ze bewaart haar greep op de syndicale beweging in Wallonië. Een besluit
van een partijcongres verandert ten slotte weinig aan de machtsverhouding in
de socialistische vakbeweging, b.v. in het Luikse. Daar hebben de dissidenten
stevige steunpunten. Van een intern conflict betreffende het zogenaamde 'tendens-recht' groeide het geschil uit tot een open breuk. Nu is er in Wallonië een
nieuwe socialistische partij opgericht. Het is nog niet duidelijk waar haar grenzen liggen en welke haar verhouding zal zijn tot de M.P.W.
De reactie van het Vlaamse Links was veel minder krachtig. Links heeft nooit
die greep op de syndicale wereld gehad die een kenmerk is van La Gauche en
van verwante Waalse stromingen. De bewegingsvrijheid van de groep Links is
daarom beperkt en haar contact met de massa zeer precair.
Al deze gebeurtenissen samen zijn van groot belang voor de ontwikkeling
van het socialisme in Wallonië en in Vlaanderen. Misschien zullen de komende
verkiezingen de vele verwarde verhoudingen weer ophelderen. De leiding van
de B.S.P. hoopt blijkbaar dat deze de dissidenten zo erg tegen zullen vallen,
dat de rebellie vanzelf een einde neemt. De gegrondheid van deze prognose
kunnen we onmogelijk beoordelen.
Kongo

De Kongo-crisis duurt voort. Zij raakt niet alleen België's buitenlands beleid,
maar is ook nauw verweven met de Belgische en Kongolese binnenlandse politiek. Men zou de situatie als volgt kunnen kenschetsen. Een deel van Kongo's
binnenlandse politiek voltrekt zich buiten Kongo, o.m. ook te Brussel. De
voorbereiding van een nieuwe Kongolese regering omvat doorgaans een hele
reeks operaties in de Belgische hoofdstad. Hoe weigerig Spaak misschien ook
staat tegenover elke vorm van inmenging in de Kongolese politiek, hij kan niet
verhinderen dat de verschillende Kongolese fracties periodiek België bij hun
politieke manoeuvres betrekken en in België steunpunten zoeken. Zo komt het
dat b.v. een bezoek van Adoela aan Brussel (11 - 13 januari) een politieke daad
is die haar weerslag kan hebben op het lot van de regering Tsj ombe, zelfs al wil
de Belgische regering niet betrokken worden bij de opeenvolgende episodes van
de Kongolese burgeroorlog. Of men het wil of niet, België is nog steeds een
medebepalende economische en politieke factor van eerste grootte in de Kongolese evolutie.
13 -1-1965

H. de Bruyne

Forum
T. S. Eliot 1888.1965
In de krant staat vandaag te lezen dat
de Britse dichter en toneelauteur Thomas
Stearns Eliot op 4 januari 1965 is overleden. Een foto staat er ook bij. Niet het
gewone archiefcliché uit de bloemlezingen.
Met paraplu en gebogen rug, met nette
overjas en fraaie deukhoed. Met het
aroma van de intellectuele adel en het
sceptische lachje dat zijn levenslijn bepaald heeft. Deze foto toont een doodvermoeide man, één rimpel langs de jukbeenderen, de blik stekelig, as van het trage
vuur. Een voleinding, een ruïne, een document van zijn eigen speuren. Het klassicisme van Russell Square.
Eliot is een periode uit mijn eigen
leven. Toen hij in 1948 de Nobelprijs
kreeg, schafte ik me een kleine penguin
aan: lyriek van Eliot. Daarna kwamen de
afzonderlijke dichtbundels, later nog de
essays, de cultuurhistorische beschouwingen en de literairhistorische ontdekkingen.
Pas na mijn kandidaatsexamen opende
zich zijn dramatische wereld. Deze volgorde kan vreemd lijken, maar ik geloof
achteraf dat ze de meest geschikte is geweest. Pru f rock beviel me vooral om het
ongewone, Sweeney drong zich al op om
het lyrische gehalte. Samen leerde ik ze
te bekijken als de karikaturen van George
Gross, die toch uit dezelfde expressionistische geest had gewerkt. Intiem werd ik
met The Sacred Wood. En toen was ik
voldoende voorbereid om de grote bundels, The Waste Land, Ash- Wednesda y
en Four Quartets aan te vatten. Van
Eliot leerde ik waardering voor de kleinere Elisabethanen en voor de Metaphysical Poets, iets waarin mijn professor in
de Engelse letterkunde niet was geslaagd.
Eliot reveleerde me Marlowe, gaf me begrip voor Jonson en verdiepte mijn verhouding tot Shakespeare.
Een vol jaar heb ik college gelopen
over The Cocktail Party, een jaar lang
ergernis. De professorale belangstelling
ging uit naar al die karakteristieken die
ik bij de andere Eliot al had aangetroffen,
maar hij was volkomen ontoegankelijk
voor Eliots dramatische intenties. Zo is

mijn waardering voor deze dichter een
lange tocht geworden, van het intuïtieve
opgaan in de lyrische renovatie tot een
beter inzicht in zijn bewonderenswaardige
bedoeling, het drama-van-nu een andere
inhoud en een nieuw gelaat te geven.
Eliots leven is een pelgrimstocht geweest van „boredom" naar „faith'', zelfs
in de religieuze zin. Het mercantiele bewustzijn van zijn geboortestad St. Louis
is hij ontlopen door de opleiding in de
hoog aangeschreven Milton Academy
(het Amerikaanse Eton) met Harvard
daarna. Hij oriënteert zich op wijsbegeerte
en Franse literatuur. Als gaststudent te
Parijs assimileert hij de Europese cultuur
zo grondig dat hij er voortaan niet meer
van loskomt. Na een tijd te Oxford blijft
hij meteen voorgoed in Groot-Brittannië.
Eliots Amerikaanse afkomst (een van
zijn voorouders speelde een niet zo fraaie
rol in de heksenjacht van Salem) is niet
toevallig een positieve factor in de Britse
literaire evolutie. Eliot neemt daarin zowat dezelfde positie in als R. M. Rilke en
F. Kafka in de Duitse; ook zij zijn vanuit
een andere natie, maar in het bezit van
dezelfde taal, naar de cultuureenheid gekomen en hebben er een belangrijk deel
aan toegevoegd. Na 1918 waren in Engeland de tijden trouwens rijp voor een
injectie van vitaliteit. Het Victorianisme
had zichzelf overleefd maar er was nog
geen standaard om de nieuwe wegen aan
te kondigen. De naar Europa uitgeweken
Amerikaanse dichters, bekend als de „Imagists", onder het leiderschap van Ezra
Pound, kregen maar moeilijk Britse medestanders. Yeats behoorde al tot een vorige
generatie, Joyce wenste episch te blijven,
D. H. Lawrence en de (onlangs overleden) Edith Sittwell, die er aanvankelijk
bij hoorden, trokken zich uit de experimentele groep terug. Eliot had geen concurrenten, alleen werden zijn nieuwe inzichten en wensen moeilijk aanvaard. W.
H. Auden en S. Spender profiteerden het
persoonlijkst van zijn pioniersimpulsen.
En zijn faam ging dadelijk terug naar het
moederland, waar A. MacLeish, C. Aiken
en H. Gregory zijn ideen en realisaties
overnamen. Experimenterend met vorm
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en idee, kon Eliot aanvankelijk decadent
schijnen, vrij duister en een exponent van
een voorbijgaande mode. Maar toen hem
in 1948 de Nobelprijs werd toegewezen,
was de instemming unaniem. Een ironische voldoening voor een auteur die het
zichzelf en zijn kunst nooit gemakkelijk
heeft gemaakt.
Het is niet zonder meer vanzelfsprekend dat Eliot het langst zal bijblijven om
zijn dramatisch oeuvre; dat neemt echter
niet weg dat hij op dat terrein belangrijke
prestaties heeft geleverd. Toch is er in
zijn theater moeilijk een constante terug
te vinden. Elk nieuw toneelstuk heeft een
andere genesis en richting gehad, al ziet
men hem in ieder stuk naar hetzelfde dramatische ideaal toe werken. Met de fragmenten van Sweeney Agonistes bedoelde
hij niet méér dan even uit te maken of hij
eventueel talent had voor dialogen. De
inspirerende regisseur Martin Browne
brengt hem tot het componeren van koorteksten voor een „pageant-play''; het re
sultaat zijn de sonore experimenten met
ritme, vrij vers en heffingen in The Rock.
Dan krijgt hij een opdracht voor het Canterbury-festival; het wordt het over de
hele wereld gespeelde Murder in the Cathedral. Als kern fungeert hier het bewustzijnsproces van een eenzaam man, waarbij
de uiterlijke actie niets meer wil zijn dan
de weergave van de innerlijke beweging.
Organisch grijpt Eliot naar een taalmedium dat in beeld, ritme en atmosfeer
alleen maar poëtisch mag zijn. In ieder
van zijn volgende toneelstukken bouwt hij
dan voort op de basisinzichten die uit dit
hagiografische stuk gewonnen werden.
The Family Reunion, The Cocktail Party,
The Confidential Clerk en The Elder Staf
Lesman zijn alle analyses van moderne

psychologische problemen, in de kern volmaakt religieus, in de realisatie een poging om een equivalent te vinden voor de
antiek-Griekse mythevorming. In conceptie helder, edel en rijp, blijft de uitwerking
toch nog enigszins onzeker en onvolledig.
Vast staat in elk geval wel dat Eliots
poëtisch drama het stadium van de versschrijverij voorbij is: poëtisch wordt zijn
drama niet door beeldrijke taal en prosodische structuur, maar door een metaforische kracht die wordt overgedragen op

personen en scènes. K. Tynan kon dan
ook, n.a.v. The Dumb Waiter, terecht
vaststellen dat het Harold Pinter-procédé
van reïteratie en codewoorden, structuur
ritmering en atmosferisch beeld voorgemodeleerd ligt in het werk van Eliot.
Het succes van een Pinter lijkt pas helemaal verstaanbaar vanuit de nieuwe geest
die in de Britse theaterwereld werd gebracht door de versdramatici (Martin
Browne's Mercury Theatre na 1944, ook
Alec Clunes' Arts Theatre dat C. Fry
lanceerde). Deze versauteurs hebben het
Britse publiek ontvankelijk gemaakt voor
spreekritme, herhaling of variatie, vloeiing
of staccato, dat als totaliteit meer meedeelt dan alleen de semantische inhoud
van de samenstellende woorden. Zij hebben oor en verbeelding geopend en het
publiek geleerd dat de poëtica van het
versdrama en van alle drama, niet alleen
woordconstructie is, maar de structuur
van het drama als geheel beïnvloedt. Zonder Eliots bijval en het onversaagd doorzetten van zijn ontdekkingstocht is dit
resultaat niet te verklaren.
Deze erfenis valt nu nog na te gaan.
Nu Eliot is overleden, moet zijn literair
testament worden opgemaakt. Precies als
elk van zijn drama's slechts goed begrepen
kan worden in samenhang met de andere
stukken, de lyriek en de essays, heeft zijn
totale oeuvre nu reeds een eigen betekenis
en functie binnen de bredere context van
de Westeuropese culturele traditie. Eliot
dichterbijkomen betekent in feite toegankelijk te zijn voor het hart van de Westerse beschaving, met nog een ruime portie Oosterse erbij. De lezer die de rechtstreekse allusies en verwijzingen plus de
onrechtstreekse implicaties in de tekst
poogt te situeren, heeft een lectuurlijstje
van Aristoteles tot F. H. Bradley (object
van Eliots doctorale verhandeling) in de
filosofie, of van Aeschylos tot Anouilh in
de dramatiek. Zonder Dante, de oud-Indische epen of de H. Johannes van het Kruis
is Eliot niet te assimileren. Hij is een
wegwijzer naar elk van deze auteurs en
hij introduceert hen meteen als een nieuw
bezit van onze tijd. Hij is een schakel
tussen oud en nieuw, en dat maakt zijn
bijzondere eigen moderniteit uit. Op iedere
pagina van zijn werk ligt een vertrekpunt
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voor een expeditie naar de eeuwige waarden van de menselijke geest. Eliots werk
is een verrijking van de mens en zijn cultuur.
In 1952 reeds besteedde Michel van der
Plas in dit tijdschrift een dubbele bijdrage
aan De ontwikkeling van T. S. Eliot als
toneeldichter (januari 1952, pp. 313-326,
en oktober 1952, pp. 21-35) . Hij legde
wellicht iets te eenzijdig de nadruk op het
karakter van formeel experimentator, wat
Eliot zonder twijfel ook is geweest. Wij
zijn echter van oordeel dat deze vormexegese slechts secundair mag zijn, dat
zijn formele vernieuwing dient gesitueerd
als neerslag van een veel belangrijkere
levensbehoefte. Daar kunnen we in een
uitvoeriger bijdrage nog eens op terugkomen.
C. Tindemans
6-1-1965

Wie is er bang voor

Rolf Hochhuth?
„Wij bezitten in Antwerpen een politiek theatertje. Een groep van het officieel
(rijks)onderwijs acht het zijn taak, te
grasduinen — en soms blijkbaar verdienstelijk in het tendens-theater van Sartre
en zijn geestverwanten. Dat is het goed
recht van deze links georiënteerde groep.
Wij kunnen er echter, als volkomen anders georiënteerd recensent, bezwaarlijk
de aandacht aan besteden die de vrijzinnige recensies eveneens weigeren aan uitgesproken religieus georiënteerd amateuren semiberoepstoneel. Wij hebben elk ons
eigen publiek en wij kunnen elkaar wederzijds qua theater — respecteren
zonder aan, in dit geval, misplaatste propaganda te doen .... Wij willen in het
geheel niet betwisten dat deze groep ....
wat presteert, maar wij kunnen er, wegens
het uitgesproken karakter, geen bijzondere
sympathie voor opbrengen. Wij verwachten trouwens in de zogezegde vrijzinnige
pers evenmin lofzangen of zelfs maar
propaganda voor specifiek katholieke
toneelmanifestaties".
Dit schreef E. Winters in de Gazet van
Antwerpen, 28 december jl. Zo ver is het
dus gekomen: er bestaan bij ons specifiek
katholieke toneelmanifestaties en andere.
Alleen voor de eerste hebben wij echt
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belangstelling, de andere interesseren ons
maar matig en als we kunnen zwijgen we
ze dood. Of erger nog: we gebruiken de
pressiemogelijkheden waarover we toch
altijd nog beschikken, om te beletten dat
het „anders georiënteerde" theater gespeeld wordt. Heeft W. Tillemans, de
jonge regisseur van de KNS, onlangs in
een gesprek met een redacteur van De
Tijd niet gezegd: bij ons is het theaterklimaat zo provincialistisch, dat het onmogelijk is Sa rt re te spelen in een officiële
schouwburg, het katholieke publiek zou
dat niet dulden? Ik weet uit persoonlijke
contacten dat dit inderdaad de overtuiging is van de schouwburgdirectie. „Sartre en zijn geestverwanten" (het is me
natuurlijk niet om Sartre te doen) worden
dus alleen in de quasi-illegaliteit gespeeld.
Het gevolg is: wie dit soort auteurs speelt,
meent iets heel uitdagends te doen, waar
heel veel moed voor nodig is. De zichzelf
toegeschreven moed is echter vaak groter
dan de bekwaamheid om die stukken ook
goéd te spelen. En de uitdaging is een
slag in de lucht: wij zwijgen ze dood.
Wij zwijgen ze dood, en dat kost ons
helemaal geen moeite, want voor dit soort
theater hebben wij toch „geen bijzondere
sympathie". Als dat zo is, dan kan men
zich afvragen voor welk soort theater de
katholieken bij ons zich wél echt interesseren. Voor het specifiek katholieke? Is er
zo veel specifiek katholieks in de theaterproduktie van vandaag? De door de katholieken eeuwenlang onderhouden onverschilligheid, nee, angst voor het theater
(het feit dat priesters bij ons nog steeds
niet naar de schouwburg mogen, cfr. R.
S. Callewaert in het jongste decembernummer van Kultuurleven, is daar slechts
een klein, maar in de Vlaamse situatie
wel belangrijk symptoom van) heeft ertoe
geleid dat, internationaal gezien, het
toneel overwegend in handen is van ongelovigen, humanisten en marxisten. De
belangrijkste toneelproduktie van vandaag
getuigt overwegend van een andere
levensbeschouwing en een andere levensoptie dan de onze. Is dat een reden om
ze, letterlijk en figuurlijk, links te laten
liggen? Is dat integendeel niet juist een
reden om er ons actief mee te laten confronteren? Ik dacht dat zulk een confrontatie een wezenlijke taak van de (katho-
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lieke en andere) kritiek was en, algemener, een wezenlijke opdracht van iedere
in de wereld van vandaag geïnteresseerde
gelovige.
De boven geciteerde tekst van E. Winters is echter slechts een inleiding. De
recensent heeft iets anders op het oog dan
„Sartre en zijn geestverwanten". Het politieke theatertje dat Sartre durft spelen,
durft nog veel meer. Ze gaan nu ook
'Der Stellvertreter' spelen. Dat vindt
Winters nog niet zo erg. Als deze socialistische troep op zijn beurt financieel wil
„profiteren van de wat onhandige antipropaganda die deze 'Stellvertreter' een
als toneelstuk zeker niet verdiende publiciteit heeft verschaft" (andere motieven
zijn er blijkbaar niet), dan is dat zijn
zaak. Maar absoluut onduldbaar is het
volgens Winters dat de officiële KNSschouwburg daar een of twee avonden
voor beschikbaar wordt gesteld. Daarmee
wordt „een groot deel van het Antwerps
publiek een min of meer officiële slag in
het gezicht" gegeven: „deze gastvrijheid
voer een manifestatie tegen de figuur van
Pius XII achten wij ongehoord. Er is in
geen enkele officiële schouwburg van het
vrije westen een dergelijke flagrante uitdaging gewaagd en deze Antwerpse innovatie kan tot zonderlinge consequenties
leiden".
Ik wil hier niet gaan pleiten voor een
opvoering van 'Der Stellvertreter' (ik lijd
echt niet aan een overdreven zucht tot
zelfkastijding) en zeker niet als ik niet
veel waarborgen heb dat het tenminste
een goede opvoering wordt. Ik wil zelfs
aannemen dat het stuk voor een deel van
het publiek echt beledigend is. Ik kan me
ontslagen achten van wat ik als een plicht
beschouw, een ernstige discussie met
Hochhuts stellingen: daar is in dit tijdschrift (december 1963, februari, maart en

april 1964) waarachtig al genoeg over
verschenen. Het enige wat ik zou willen
zeggen is dit: Als de directie van een gezelschap (en ik veronderstel nog altijd
dat die mensen ook een geweten hebben)
het nodig acht 'De Plaatsbekleder' te spelen, met welk recht gaan wij dat dan beletten en met welk recht gaan wij beletten
dat b.v. een uitkoopvereniging er de
stadsschouwburg voor huurt? In Nederland is het stuk toch ook gespeeld in de
officiële stadsschouwburg in Rotterdam,
in Amsterdam, in Tilburg 1 ) , enz.? Heeft
het Nieuw Rotterdams Toneel van de
officiële instanties een cent minder subsidie gekregen omdat het dit stuk speelde?
Welke „zonderlinge consequenties" heeft
men daar in Nederland uit getrokken?
Nee, ik verwacht méér zonderlinge consequenties van Winters' standpunt. Bijvoorbeeld deze: dat de officiële stadsschouwburg ook nooit ter beschikking
mag gesteld worden van een 'specifiek
katholieke' toneelmanifestatie, wat dat
dan ook mag zijn.
Het is me echter helemaal niet om
Hochhut en zijn Stellvertreter te doen.
De discussie zou veel zuiverder gevoerd
kunnen worden als het om een ander,
minder controversieel, stuk ging. Maar
het ongeluk is dat er bij ons dan nooit
een discussie op gang komt. Het ziet er
naar uit dat er in Vlaanderen van een
echte coëxistentie nog niet veel sprake is.
Om met Winters te spreken: „wij hebben
elk ons eigen publiek en wij kunnen
elkaar wederzijds qua theater — respecteren", maar ons echt voor elkaar
interesseren, echt met elkaar spreken doen
we niet. Aan beide zijden ontbreekt het in
brede kringen aan geestelijk niveau om
dat te doen. Of zijn we alleen maar bang?
F. Van Bladel S.J.

1) Het is misschien interessant, hier even iets te citeren uit een mededeling van de Tilburgse
schouwburgdirectie aan het publiek: „Het Bestuur en de Directie van de Schouwburg hebben zich
ernstig beraden over de vraag of dit stuk .... ook in onze, katholieke, stad kon worden vertoond.
Men kan zich verschillende, ieder op zich 'principiële' houdingen hiertegenover voorstellen ... .
Hochhut's stuk mag een tendentieuze indruk maken, maar men is het erover eens dat hij, vanuit zijn
gezichtspunt, een eerlijk werkstuk heeft willen leveren. Ook onze katholieke pers heeft het stuk als
zodanig aanvaard en besproken .... Het Bestuur meent zich te richten tot een volwassen publiek.
Het lijkt principieel onjuist dit publiek de mogelijkheid te onthouden kennis te nemen van een tijdsstuk dat de gemoederen bezighoudt .... De Schouwburg dient voor dit kennisnemen, ook van 'pr oblematische' stukken, de mogelijkheid te scheppen. Vooral deze overweging heeft uiteindelijk de
doorslag gegeven".
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Tentoonstellingen in
België
Charleroi-Gent
Het meest actieve (en ongeveer enige)
culturele centrum in België, het Paleis
voor Schone Kunsten te Brussel niet te
na gesproken, is dat van Charleroi. Op
9 januari werd er een tentoonstelling geopend met een veertigtal schilderijen en
even zoveel tekeningen uit de Van Goghcollectie die in 1962 door de Nederlandse
regering voor 18.500.000 gulden werd
gekocht van de neef van Vincent, ir. V.
W. Van Gogh. Ze zijn gedateerd tussen
april 1881 en juli 1890, van Van Goghs
allereerste debuut dus tot aan zijn dood.
Voor ze hun plaats krijgen in het museum
dat daarvoor te Amsterdam wordt opgericht, maken ze nog een kleine rondreis
door België en worden eerst te Charleroi
( tot 9 februari) en daarna te Gent (van
19 februari tot 21 maart) getoond. (Tussen haakjes: de keuze van deze twee
steden illustreert treffend de constellatie
van het actuele Belgische kunstleven) .
Over de enorme Van Gogh-tentoonstelling van 1955 te Antwerpen, „de
grootste die ooit werd gehouden", heb ik
destijds nogal scherp geschreven (Streven, juli 1955, p. 371) omdat er „teveel
kwam te staan tussen ons en het werk"
en omdat een wansmakelijke publiciteit
het werk zelf haast ongenietbaar maakte.
Bij de onderhavige tentoonstelling met
goeddeels belangrijke werken is dit niet het
geval. Zij blijft bescheiden en speelt Van
Goghs populariteit niet uit tegen zijn
werk. Die populariteit is overigens in de
laatste tien jaren wel iets getaand en het
ogenblik lijkt gunstig om het werk, na
driekwart eeuw schilderkunstige evolutie,
eens wat rustiger te gaan bekijken, niet
meer als een curieus fenomeen, als een
exponent van een tragische levensgeschiedenis of als een illustratie van een
bijzonder interessante briefwisseling,
maar als een autonome schilderkunstige
mededeling. A. Deblaere heeft reeds in
1947 op die noodzaak gewezen naar aanleiding van een tentoonstelling te Brussel
(Streven, 1946 - 47, p. 349). In een recent
boek, Die Farbenlehre Van Goghs, onderneemt Kurt Badt een systematischer
studie in die richting. Een van zijn con-

clusies is, dat de schilderkunst van Van
Gogh dieper reikt dan deze zichzelf bewust was en dan het commentaar dat hij
er op gaf in zijn brieven. Tot op zekere
hoogte verduistert Van Goghs theorie
zijn praxis. In een brief aan zijn broer
schreef hij eens: „Ik geloof dat men veel
gezonder denkt wanneer de gedachten
voortspruiten uit direct contact met de
dingen, dan wanneer men de dingen gaat
bekijken met het doel er dit of dat in te
vinden". (Verzamelde brieven van Vincent Van Gogh, Dl. II, 3e, p. 39). Dit
laatste is vaak met zijn eigen werk gebeurd. En hij zelf was er door zijn brieven onwillekeurig de aanleiding toe.
Onze Belgische musea zijn niet zo rijk
aan werk van Van Gogh dat men deze
nieuwe gelegenheid om de schilder te leren kennen, mag laten voorbij gaan.

Brussel
Dé kunstgebeurtenis van einde 1964 te
Brussel was de aankoop door de Musea
voor Kunst en Geschiedenis van vier
Brusselse wandtapijten uit de XVIe eeuw,
die tot 1920 tot de schat van de kathedraal van Palencia behoorden en toen
in het bezit kwamen van een Amerikaanse persmagnaat. Zij stellen een Triomf
van de Deugden voor en het zijn briljante exemplaren van de Brusselse tapijtkunst onder Margareta van Oostenrijk.
Zij zijn in het Jubelparkmuseum te bezichtigen.
Briljant, in de letterlijke zin van het
woord dan, zijn ook de juwelen van
Georges Braque die tot 7 februari in het
Paleis voor Schone Kunsten te zien zijn.
Braque was 80 jaar toen hij op het idee
kwam dat een van zijn vlakke sculpturen,
een 'griekse kop', een mooie camee zou
kunnen zijn. De juwelier Heger de Lowenfeld voerde dit idee uit. Braque monteerde de camee in een ring, gaf hem
cadeau aan zijn vrouw en zette het experiment voort. Zich inspirerend op zijn
eigen tekeningen voor de Theogonie van
Hesiodos, tekende hij tientallen juwelen,
ringen, spelden, hangers, die voor het
grootste deel in het atelier van Heger
de Lowenfeld werden uitgevoerd. In de
lente van 1963, enkele maanden voor
Braque's dood, werden voor het eerst
bijna honderd stuks in het Marsanpavil-
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joen van het Musée des Arts Décoratifs
te Parijs tentoongesteld. De belangstelling
was uitzonderlijk groot. Was dit te danken aan de naam van Braque, „cette part
de l'honneur de la France'', zoals Malraux zei, aan de mysterieuze aantrekkingskracht van het edele materiaal, of
aan het object zelf? Eén ding is duidelijk:
Braque's laatste metamorfose was geen
gril, geen excursie, maar een spontane
groei naar een vorm en een materiaal
waarin al zijn schilderkunstige aspiraties
culmineren. Een tableau was voor Braque
een juweel. Dit wil helemaal niet zeggen
dat de materiële omzetting ervan in edelsten automatisch gelukkig moet genoemd
worden. Het experiment van Rouault met
zijn voor glasramen voorbestemde schilderijen bewijst dit al genoeg. Ook de
juwelen van Braque brengen het vaak
niet verder dan tot onhandige (een enken
le keer zelfs monsterachtige) preciositeiten. Maar in sommige camees lijkt het
wel of ineens Braque's gehele oeuvre er
zijn laatste en hoogste voltooiing in gevonden heeft.
Tot 13 februari wordt in de Albert-IBibliotheek de Officina Bodoni Verona
tentoongesteld: boeken gedrukt op de
handpersen van Giovanni Mardersteig.
Mardersteig werd in 1892 te Weimar geboren. Zijn eerste boek drukte hij in 1923.
In 1927 kreeg hij de opdracht het volledige werk van Gabriele d'Annunzio te
drukken. Zijn Officina Bodoni, zo geheten naar de befaamde Italiaanse drukker
(1740 - 1813) , vestigde hij te Verona.
Aanvankelijk werkte Mardersteig hoofdzakelijk met de Bodonilettertypes, maar
geleidelijk kwam hij tot het ontwerpen
van eigen letters: de zeno (1936) , de
griffo (1939) , de dante (1953) . De tentoonstelling toont een keuze van boeken
die tot de meesterwerken van de hedendaagse drukkunst behoren en de 'magnificenza' van Bodoni op onze dagen in
ere houden. „Je ne veux que du magnifique, et je ne travaille pas pour le vulgaire des lecteurs" zei Bodoni. De catalogus werd door Mardersteig zelf gedrukt.
Antwerpen
In het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten wordt van 6 februari tot 14
maart de tentoonstelling gehouden De

die eerst in het
Prinsenhof te Delft te zien was. Hier
krijgen we een blik op de Nederlandse
schilderkunst, van Jan Van Eyck tot Van
Gogh en Ensor, vanuit een nogal ongewoon perspectief: de persoonlijkheid van
de kunstenaar en zijn omgeving, zoals dit
in zijn oeuvre zelf, in zelfportretten, familiegroepen, ateliervoorstellingen wordt
uitgedrukt. Het is een perspectief dat in
het geval van de Nederlandse schilderkunst bijzonder revelant lijkt.
G. Bekaert

schilder en zijn wereld,

Tentoonstellingen
in Nederland

Amersfoort
Zonnehof: Joegoslavische kunst
Behalve van tijd tot tijd in de Amsterdamse galerie 'De Drie Hendricken' (gevestigd in een juweel van een pand aan
de Bloemgracht 89) wordt er bij mijn
weten in ons land weinig of geen hedendaagse Joegoslavische kunst geëxposeerd.
Dat is jammer, omdat zich onder de moderne Joegoslavische kunstenaars naar
ik een paar jaar geleden op een vakantiereis heb kunnen zien — een aantal markante persoonlijkheden bevindt, o.a. op
het gebied van het surrealisme. Gelukkig
wordt nu in het fraaie Amersfoortse tentoonstellingsgebouw de Zonnehof (dicht
bij de weg naar Amsterdam en het station) tot 21 februari een expositie gehou
den, die enigermate in de lacune voorziet:
er hangen 83 grafische werken van 21
kunstenaars.
De tentoonstelling vindt plaats onder
auspiciën van de Joegoslavische commissie voor de culturele betrekkingen met
het buitenland. Hopelijk blijft het niet bij
deze Amersfoortse manifestatie.
Amsterdam: Rijksmuseum

Na de voortreffe lijke exposities van
o.m. Franse tekeningen uit Nederlands
bezit en bladen uit de collectie Houthakker organiseert het --- ten onrechte nog
steeds onbekende — Rijksprentenkabinet
wederom twee tentoonstellingen van formaat: meesterwerken van de Duitse
tekenkunst uit de vijftiende en zestiende
eeuw (onder de titel 'Durer en zijn tijd')
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en prenten van Lucas van Leyden en
Rembrandt ('Bijbelse Inspiratie' ) 1 ) .
Deze exposities doen ons vergeten, dat
het drukstbezochte museum van ons land
door een reeks ingrijpende verbouwingen
en interne uitbreidingen (gaat u vooral
de nieuwe, buitengewoon mooie kunstnijverheidszalen van Elffers en Wijnalda
zien) tijdelijk niet in staat is ons omvangrijke tentoonstellingen van schilderijen of beeldhouwwerk voor te schotelen (zoals indertijd o.a. 'de Triomf van
het Maniërisme', Egyptische kunst en de
herdenkingsexpositie van Rembrandt) .
Durer en zijn tijd (t/m 7 februari) . —
De ingangszaal van het Prentenkabinet
doet me telkens weer denken aan het
aquarium van Artis: een donkere, holle,
kale ruimte met — als schril contrast —
fel verlichte vitrines langs de wanden.
Laat u zich echter niet afschrikken door
deze entourage: u vindt om te beginnen
in de wat onherbergzame ingangszaal een
serie prenten, die z'n weerga niet kent.
De verzameling is afkomstig uit het Kupferstichkabinett van de Staatsmusea te
Berlijn, de expositie kwam tot stand in
het kader van het Nederlands-Duits Cultureel Verdrag.
Middelpunt is zonder twijfel Albrecht
Durer (1471 - 1528) , van wie hier veertig tekeningen aanwezig zijn, variërend
van een ontwerp voor een harnas voor
Maximiliaan I tot portretten (o.a. een
zilverstifttekening van twee Neurenbergse burgers en een houtskooltekening van
een jonge man) .
Ook zijn er van hem prachtige bladen
met bijbelse voorstellingen (o.a. de zittende heilige Catharina, rust op de vlucht
naar Egypte en een studieblad met negen
voorstellingen van de heilige Christophorus).
Maar behalve van Durer valt er van
nog heel wat meer te genieten: in totaal
hangen er 150 werken van meer dan
veertig kunstenaars. Daaronder zijn Hans
Holbein de Oude met een formidabele
serie portretten (o.m. van zijn zoons Ambrosius en Hans, van Jorg Schenck en
van Jorg Bomheckel; het laatste is een
van de zeldzame voorbeelden van portrettekeningen waar de zilverstift met

aquarel is opgehoogd), Albrecht Altdorfer (landschap met spar) , Wolf Huber
(let op het expressieve stadsgezicht met
grote brug) , Grunewald (hoofd van zingende engel) en Lucas Cranach de Oude
(o.a. een uitstekende pentekening van
wilde zwijnen en honden) .
Ook de — in België gedrukte — catalogus is een compliment waard. Afbeeldingen van alle geëxposeerde werken met
verklarende bijschriften gaan vergezeld
van biografische gegevens over de kunstenaars, een inleiding tot de Duitse
tekenkunst in de eeuw van Durer en een
artikel over het totstandkomen van de
indrukwekkende collectie van het Berlijnse Prentenkabinet. De kosten (f 10,— )
van dit naslagwerk zijn in verhouding tot
het gebodene zeer laag.
Bijbelse Inspiratie. — Het 150-jarig
bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap is niet alleen aanleiding geweest
tot het organiseren van de expositie „De
wereld van de Bijbel" (Streven, nr. 4,
januari 1965) maar ook van de tentoonstelling Bijbelse Inspiratie, die nog t/m 7
februari in het Rijksmuseum te zien is. Er
worden twintig gravures van Lucas van
Leyden (1494-1533) getoond en bijna
honderd etsen en tekeningen van Rembrandt (1606 - 1669) . Het werk verbeeldt
bijbelse onderwerpen en is voor een belangrijk deel afkomstig uit Nederlands
bezit.
Lucas van Leyden wordt beschouwd
als een van de belangrijkste graveurs van
zijn tijd. Zijn prenten zijn duidelijk anders
van aard en stijl dan die van Rembrandt
(ik zou haast willen zeggen: strenger),
maar buitengewoon knap en vaak van
een verrassende originaliteit in bepaalde
onderdelen. Bijzonder vermeldenswaard
vond ik: Abraham en de engelen, de rust
op de vlucht naar Egypte, David speelt
voor Saul en de Grote Ecce Homo.
Van Rembrandt hebben mij meer nog
dan de etsen de tekeningen getroffen.
Vooral in zijn studies en de bijna schetsmatige, in een simpele lijn neergezette
tekeningen, die hij ook op latere leeftijd
maakte, is Rembrandt volmaakt tijdloos.
Ik zou in dit verband willen noemen: de
studie voor de aanbidding der wijzen,

1) Over de eerste heeft G. Bekaert al geschreven in Streven, nov. 64, p. 195.
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Jezus in het huis van Martha en Maria,
de voetwassing, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht en de vondst van Mozes
in de Nijl.
De fraaie catalogus (f 4,—) bevat een
uitgebreide beschrijving (met verklaring
van de bijbelse voorstelling) van alle geexposeerde werken, 32 afbeeldingen en
een inleiding van C. W. MQnnich. De
passages over de invloeden die Lucas
van Leyden en Rembrandt hebben ondergaan, vind ik storend r het speciale
'beinvloedingszaaltje' overbodig.
Bij zoveel grafische kunst van hoog
niveau, tegelijkertijd in één museum bijeen, valt aan een vergelijking niet te ontkomen. Ik geloof dat het in het kort wel
hier op neer komt: bij Durer en de zijnen
sta je als toeschouwer op een flinke afstand eerbiedig te kijken naar het werk
van de (leer) meester, bij Lucas van Leyden is het meesterschap ook min of meer
opgelegd aanwezig, al voel je je wat
meer bij het gebeuren betrokken. Rembrandt daarentegen is een 'geëngageerd'
kunstenaar, je proeft de spanning, je
hoeft je hand maar uit te steken en het
werk leeft, het is modern en vanzelfsprekend, het 'doet' ook de mens van
deze tijd nog iets. Daarom is Rembrandt
van alle geëxposeerde kunstenaars voor
mij uiteindelijk de grootste.
Amsterdam
Bols Taverne: permanente presentatie.
'-- Het zogeheten Plan Gans, dat pro-

beert moderne kunst als koopwaar aan
de man te brengen, heeft al veel stof op
doen waaien. Soms is dat wel eens onrechtvaardig ten opzichte van hardwerkende kunstzalen of kulturele centra die
— vaak buiten hun schuld in het publicitaire duister — al jarenlang hetzelfde
doel nastreven. Vooral als u bedenkt dat
het groots aangekondigde Plan Gans tot
dusverre nog voor een belangrijk deel
heeft bestaan uit incidentele manifestaties
(expositie Amerikaanse grafiek bij Knoll
International, reis van kunstenaars en
kunst per schip van de Holland-Amerika
lijn, keuze eigen wand'versiering' door
personeel van het nieuwe NVV gebouw). Ik moet evenwel één uitzondering
op deze regel maken: de exposities in de
fraaie, pas gerestaureerde Bols Taverne

aan de hoofdstedelijke Rozengracht 106.
Daar hangen en staan r in de ongedwongen sfeer van taverne en proeflokaal — elke twee maanden nieuwe werken van zo'n acht a tien jonge kunstenaars. De prijzen liggen onder f 350,—,
behalve natuurlijk voor beeldhouwwerk.
Afbetaling is mogelijk.
Tot 28 februari vindt de zesde 'permanente presentatie' plaats, ditmaal van
negen in ons land wonende buitenlandse
kunstenaars. De belangrijkste zijn in mijn
ogen de Amerikaan Bill Hutson (nog onlangs met een eigen expositie bij Kunsthandel Krikhaar aan de Weteringschans
te Amsterdam), de Israëliër Shlomo Koren (prachtige, vaak 'dichtbeschreven'
werkstukken) , de Engelsman Lixenberg,
de Amerikaan Sam Middleton en de Argentijn Julio Romera (die o.m. exposeerde in 'd'Eendt' te Amsterdam en 'De
Drommedaris' te Enkhuizen) .
Galerie Viruly: Ria van Elk, Lysander
Apol. — De laatste jaren zijn er in Am-

sterdam heel wat galeries bijgekomen, die
wisselende tentoonstellingen van moderne
kunst organiseren. Heel vaak vinden die
nieuwe kunsthandels onderdak in het
centrum (bijv. in een grachtenhuis of aan
de Amstel). Een uitzondering vormt
evenwel de nog jonge Galerie Viruly,
gelegen aan de statige Koningslaan (no.
14) in Zuid. Tot 17 februari vindt u er
werk van Ria van Elk en Lysander Apol.
Jonge mensen, maar met een duidelijk
eigen stijl, die me zeer aanspreekt. Ria
van Elk maakt wandkleden, die prachtig
van kleur en materiaal zijn (let op de
bijzondere 'rafel'-techniek) , Lysander
Apol stelt boeiende tekeningen en collages ten toon. Zijn aluminium-collages
nemen een heel aparte plaats in.
Verder koos ik nog:
Amsterdam

Toneelmuseum: Herman Heijermans (15
februari) .
Arnhem
Gemeentemuseum: vijf Gelderse fotografen (8 februari) .
Dordrecht

Dordrechts Museum: tekeningen van S.
A. Krausz (15 februari) .

BOEKBESPREKING
Gouda
Catharina Gasthuis: Koper en brons (8
februari) .

's-Gravenhage
Gemeentemuseum: pottenbakkers in Nederland (7 februari).

Haarlem
Het Huis Van Looy: Kunst rond 1900
(1 maart) .

Hilversum
Goofs Museum: Sierk Schroder (8 februari).
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18e en 19e eeuwse Duitse tekeningen uit
eigen bezit (7 februari).

Utrecht
Centraal Museum: tot 14 februari een
reeks interessante tekeningen van het
Vatikaans Concilie, gemaakt door Frederick Franck. De expositie werd door
prof. dr. P. J. Maan geopend, na een
inleidend woord van Gabriël Smit.

Zutphen
Kunstzaal Bakker & Ploeg (Nieuwstad
20) : Paul Damsté en Pieter Derksen, expositie van dingen (10 februari) .

Rotterdam
Museum Boymans - Van Beuningen:

Paul Mertz

Boekbespreking
GODSDIENST
ARON, Robert, Het verborgen leven van
Jezus. --- Pax, Den Haag, 1964, 272 pp.,
f 12,50.
Het is zeker geen overdreven reclame van
de uitgever te getuigen, „dat Schr. zijn
taak met grote liefde, met diepe ernst en
met uiterste zorg vervuld heeft." Immers,
dit werk spreekt de jood en de christen in
hun diepste overtuiging aan en stelt tevens
vele problemen voor de ongelovige. Ofschoon de drie hoofdindelingen terug
vallen op het verborgen leven van Jezus
( voor Jeruzalem, in Jeruzalem, na Jeruzalem), lopen door het gehele werk heen
allerlei machtige beschouwingen harmonieus naast en door elkander. Zo is deze
studie gegroeid tot een beschrijving van
de geestelijke weg, welke Jezus is gegaan,
van de historische en geestelijke invloeden die Jezus' lot mede hebben bepaald,
doch ook van de wereld van het joodse
geloof met haar zegeningen, gebed, feesten, vorming van het kind, invloed van
synagoge en Talmoed, van de religieuze
en politieke geschiedenis van het jodendom, van de stromingen uit het milieu,
waarin Jezus zijn positie moet bepalen,
en niet het minst van de bronnen waaruit
vele uitdrukkingen en de methode der
evangeliën en van de liturgie ontstaan.
De kern van deze heldere en gedegen
studie blijft tenslotte toch liggen in het

verborgen leven van Jezus, dat staat in de
wending der geschiedenis, op het snijpunt
van veranderingen in het jodendom zelf
als van de botsing tussen het jodendom
en het hellenistisch-romeins heidendom.
Steeds wordt Jezus voor verschillende
keuzen gesteld. In zijn laatste hoofdstuk
(Nieuw verborgen jaren) vecht schr. met
een eigen persoonlijk probleem: het behoud van de geopenbaarde godsdienst
(jodendom en christendom) tegenover het
huidige heidendom, dat gelijk het grieksromeinse heidendom een profane wereld
stelt tegenover een joods religieus universum. Alleen een terugkeer naar de authentieke bronnen, waarin Jezus zelf geput
heeft, kan volgens Schr. ons doen stand
houden te midden van het heidendom.
Schr. munt uit in het schetsen van een
historische situatie of het geven van een
inzicht in de semietische geest door een
schets van de aramese taal (45-64) .
Wellicht is Schr. te apodictisch wanneer
hij bijv. de zin der herdenking uitlegt
(pp. 88) of het bestaan van een heiligdom in het oorspronkelijk Jebous ontkent (166). Wij delen echter geenszins de
mening dat de Septuaginta de Schrift zou
vertekend of vervalst hebben (207-214);
het gaat hier om een interpretatie van de
geschiedenis van Israël, zoals de deuteronomistische geschiedschrijving en die der
Kronieken een interpretatie is. Uitstekend
werk.
Olaf Hendriks
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PLOEG, Drs. J. G. van der, Geestelijke
stromingen in Nederland. — W. P. van
Stockum & Zoon, 's-Gravenhage, 1963,
116 pp., f 7.50.
Dit werk is in eerste instantie bedoeld
om maatschappelijke werkers hulp te bieden voor het begrijpen van de verschillende godsdienstige overtuigingen, die zij
bij hun „cliënten" aantreffen. Aan een
kort en helder, maar zeer betrouwbaar
overzicht, waarin het eigene der in Nederland voorkomende godsdienstige gezindten geschetst wordt, gaan enkele
hoofdstukken vooraf, die het verband tussen levensovertuiging en maatschappelijk
werk bespreken. Dit boek verdient echter
een bredere verspreiding. Het kan zeer
nuttige diensten bewijzen voor ieder die
op maatschappelijk of politiek terrein met
mensen van verschillende godsdienst in
contact komt. Het kan hem niet alleen
helpen begrip op te brengen voor de
andersdenkende, maar ook om de problemen van de verhouding tussen het
profane en het godsdienstige realistisch
te bekijken. Men vindt hier een gedachtengang die in de allerbeste zin oecumenisch
is: zonder dat aan de eisen van de waarheid wordt afgedaan en zonder dat het belang der verschillen gebagatelliseerd
wordt, treedt de schrijver alle godsdienstige overtuigingen met eerbied en
H. Hoefnagels
begrip tegemoet.
VERHEUL, Ambrosius, Inleiding tot de
Liturgie; haar theologische achtergrond,
tweede herziene en bijgewerkte druk. —
Romen, Roermond, 1964, 236 pp., f 11,—.

is een katechese voor volwassenen en
voor jongeren, een hulp bij het lezen van
de bijbel, en een rijke bron van gebed.
Bladspiegel en illustratie zijn verzorgd, al
hadden we wel een rijkere uitgave geJ. van Nuland
wenst.
Initiation des enfants a la liturgie dominicale. 1: Avent-Sexagésime; 3: 14e-24e
dimanche après Penteciite (Notre Catéchèse 11, 13) . Biblica, Brugge, 1964,
ing. 120, 129 F.
Dit handboek kwam tot stand in samenwerking met de priorij „de la Roseraie"
te Ukkel, onder de leiding van D. Th.
Maertens (deel 2 in voorbereiding) .
Voor het geloofsonderricht van kinderen
tussen 11 a 13 jaar vindt men hier alle
nuttige gegevens bijeen. Uitgaande van
de meegevierde liturgie op zon- en feestdagen wordt de schriftlezing toegelicht,
liturgisch verklaard, thematisch aangegeven. Daarbij sluit de eigenlijke catechese aan, goed en duidelijk gestructureerd, bedacht op de verwerkelijking in
het dagelijks leven van wat in de liturgie beleefd wordt. Een beproefde methode
toegepast op het liturgisch mysterie
waaraan actief wcrdt deelgenomen. Een
meesterlijke inleiding van M. P. Schermans OSB.
S. de Smet
GOFFINET, J., Morale de situation et
morale chrétienne (Etudes Religieuses,
763) . --- La Pensée Catholique, Brussel,
1964, 82 pp.

Aan dit overal zo gunstig ontvangen en
ook door Streven zeer aanbevolen boek
(1962, XV, II, 874) is een twintigtal
bladzijden toegevoegd die de Liturgische
Constitutie van de op gang zijnde KerkCl. Beukers
vergadering verwerken.

De meeste publikaties over situatie-moraal
zijn praktisch alleen toegankelijk voor
vaktheologen. Deze brochure zal dan ook
velen in staat stellen te vernemen wat
situatiemoraal inhoudt en hoe deze de
christelijke moraal, die dikwijls al te rationeel wordt voorgesteld, mee kan helpen vernieuwen.
L. Braeckmans

SCHLATMANN, Imelda M., Uw Rijk
kome. — Desclée De Brouwer, BruggeUtrecht, 1964, 109 pp.

SMALLZRIED, Kay, Litanies for Living.
Spilled Milk. Oxford University Press,
New York, 1964, 84 pp., $ 2.95.

Een inleiding op de bijbel: dit is er een,
maar dan geen studie over historische of
andere problemen, evenmin over de theologie van de H. Schrift, maar een „Bijbelse geschiedenis" waarin de mens zichzelf gaat begrijpen. Domna Schlatmann
schrijft zoals de mens van nu spreekt en
denkt. Discrete aanduidingen verwijzen
naar Schriftuurplaatsen. Het boek verscheen in de serie „Katechetisch Perspektier. Daar hoort het helemaal thuis. Het

Schr. zegt in haar voorwoord, dat de
litanieën in dit boekje gedurende een
periode van drie jaar werden geschreven
en zowel individueel als in groepen werden gebruikt. De titel geeft reeds aan,
dat het gebed hier midden in de realiteit
geplaatst wordt en daaruit ontstaat. Bijzonder origineel op sommige punten is dit
boekje een verfrissing voor gebedsmoede
naar Gods-ervaring verlangende mensen.
G. J. Adriaansen
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Assemblées du Seigneur No. 68 — Quatorzième Dimanche après la Pentecóte,
91 pp., 60 fr. ; No. 69 .— Quinzième Dimanche après la Pentecóte, 101 pp., 60 fr.;
No. 9 .— Temps de Noël, 103 pp., 60 fr.;
No. 72 .— Quatre-Temps de septembre,
112 pp., 60 fr.; No. 76 .— Vingt et unième
Dimanche après la Pentecóte, 112 pp.,
60 fr.; No. 91 Commun de la Dédicace
des églises, 112 pp., 60 fr. — Collection
pastorale liturgique; Paroisse et Liturgie
No. 15, 1963, 180 pp., 135 fr. — Les orai-

sons du Missel de l'assemblée chrétienne,
par Th. MAERTENS et M. HERBECQ,
ibidem, 254 pp., 156 fr. L'assemblée
chrétienne, ib. No. 64, par. Th. MAERTENS, 156 pp., 108 fr. — Conseils aux
lecteurs liturgiques, ib. No. 60, par Robert
BAGUET, 80 pp., 60 fr. — La pastorale
du dimanche dans le monde moderne, En
collaboration ib. No. 61, 88 pp., 60 fr. —
Ed. Biblica, Brugge, 1964.
Assemblées du Seigneur. Zes nieuwe
deeltjes zijn alweer verschenen in deze
reeks die we niet genoeg kunnen aanbevelen: voor de 14e, 15e en 21e zondag
na Pinksteren, voor de quatertemperdagen van september, voor de kersttijd
en voor het „commune" van de kerkwijding. Over dit laatste onderwerp verscheen in de zustercollectie een tweede
;verwerkte uitgave van Construire, consacrcr et vivre une eglise. Na een inleidende studie van Dom Maertens
over de liturgie van de kerkwijding
komen pastorale bedenkingen van L.
Heuschen. Merkwaardig is het wel de
huiszegen als een verlenging van de
kerkwijdingsplechtigheid te beschouwen.
Wellicht zal de suggestie om een gedeelte van bestaande kerkvloeren te ontmantelen om een fragment daarvan in de
nieuwe huizen van de parochie te
laten inmetselen, niet altijd kunnen ingevolgd worden. Gebruikers van het Missel
de l'assemblée chrétienne die belangstelling mochten hebben voor het probleem
der vertaling uit het latijn van de presidentiële gebeden kunnen hun voordeel
doen met Les oraisons du Missel de l'assemblée chrétienne, Textes du Temporal
et concordances. Hier is o.m. belangrijk
wat gezegd wordt over het gebed als de
meest priesterlijke taak in de Woorddienst der eucharistieviering. In verband
daarmede wordt terecht gewezen op de
manier waarop binnen de thans geldende
normen toch een zekere vrijheid kan gebruikt worden om als leider van een gebedsgemeenschap een eigen euchologische taal te verwerven. In de publikatie
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L'assemblée chrétienne, de la theologie
biblique à la pastorale du XXe siècle
wordt een van de belangwekkendste cursussen verwerkt die in het centrum gedoceerd werden tijdens het voorbije jaar.
Van een rijke inhoud zijn vooral het
hoofdstuk over de normen der christelijke
gemeenschap (pp. 125.-147) en dat over
Christus als diegene die gemeenschap
verzamelt (pp. 37,-57). De brochure
Conseils aux lecteurs liturgiques richt
zich tot de lezer als een „bedienaar van
de eredienst". Uitermate praktisch zet zij
uiteen hoe het Woord dient verkondigd
en beluisterd te worden, hoe lezing objectief en toch persoonlijk kan zijn, alnaargelang het letterkundig genre van de pericope. De model-les voor dictie die dit
eerste gedeelte besluit is van het beste
gehalte. De referaten en carrefours van
het diocesaan Congres van Metz over de
viering van de zondag zijn gebundeld in
La pastorale du dimanche dans le monde
moderne. De Dag des Heren wordt belicht vanuit het standpunt van de zielzorger, de leken en de religieuzen. Kerk, liturgie en zending hangen nauw samen.
De zondag is niet slechts een feest van
het verloste Godsvolk maar ook een dag
waarop in gemeenschap de opdracht
wordt ontvangen om de mensen uit te
nodigen tot het Rijk van de Heer. Eerst
in een dergelijk perspectief komen de begrippen van vrijheid, rust, sociale ontmoeting en contact-met-God op een onvermoede en weldoende wijze aan hun
trekken.
S. de Smet

LALOUX, J., Mettre I'Eglise en état de
mission, — Editions du CEP, Brussel,
1964, 302 pp., F. 180.
Reeds vele jaren is de directeur van het
centrum voor socio-religieus onderzoek
van het bisdom Namen bekommerd om
door betere kennis van toestanden en tendensen de zielzorg aan te passen aan de
werkelijke behoeften. Uitgaande van een
grondige studie over Seraing (Luik) en
van een theologie der pastoraal ontwerpt
hij een vernieuwde kerkelijke strategie,
die vooral beoogt de hele Kerkgemeenschap van haar missionaire verantwoorr
delijkheid tegenover het grotendeels ontkerstende milieu (nog 3 volwassen arbeiders op 100 praktizeren) bewust te
maken. Tevens toont de auteur wegen
waarlangs de geloofsgemeenschap door
kan dringen in de mentaliteit en de structuren van de werkelijke samenleving. Het
hele boek is een treffende illustratie van
de nood aan meer apostolische doelmatig-
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heid in het kerkelijk apostolaat. Vooral
de bladzijden over het „tweesnijdend
zwaard" van vele christelijke instellingen
J. Kerkhofs
zijn lezenswaard.

de thematiek die in de derde sessie zal
doorklinken duidelijk naar voren te brengen. Ook hier ervaren wij Kiings typisch
luisteren naar het evangelisch christendom, met zijn vragen aan Rome.

WALSH S.J. James, Spirituality through
the centuries, r- Burns and Oates, London,1964, 342 pp., 25 sh.
De titel van dit boek is enigszins misleidend, en de ondertitel „Ascetics and
Mystics of the Western Church'' is weinig verhelderend. Ruim twintig essays
die enkele jaren geleden in The Month
verschenen, zijn hier bijeengebracht; de
verschillende auteurs hebben hun eigen
keuze gemaakt en deze beweegt zich van
Origines tot Surin en de Caussade. De
essays zijn van hoge kwaliteit, waarbij
het opvalt hoe de synthese van persoon
en spiritualiteit steeds in het middelpunt
stond van hun belangstelling. Het is een
leerzaam boek en voortreffelijke geestelijke lezing.
W. P.

J. Kerkhofs

THEOLOGIE
FRIES, Prof. Dr. H., Aspecten van de
Kerk, — Brand, Hilversum/Antwerpen,
1964, 140 pp., f 8,90, F. 145.
Hoogleraar te Munchen, is professor
Fries een der toonaangevende progres
sieve theologen uit het Duitse taalgebied,
bijzonder gevoelig voor het oecumenische
gesprek omtrent de nieuwe kerktheologie. De bijdragen in dit boekje verzameld kwamen door verschillende aanleidingen tot stand en werden in het licht
van de huidige conciliaire dynamiek ten
dele opnieuw bewerkt. De vier hoofdthema's zijn: de spanning eenheid-pluraliteit in de Kerk, de eucharistie en de
eenheid, de ecclesiologische status van
de evangelische Kerk volgens de katholieke visie en de positieve gevolgen van
de coëxistentie der confessies in Duitsland voor theologie en godsdienstig
leven. Het geheel vormt een korte, doch
vrij volledige inleiding op de centrale
Kerkproblemen zoals het denkend en gelovig Duitsland deze nu beleeft.
J. Kerkhofs
KONG, Hans, Kerk in Concilie, II. Resultaten van de tweede zitting. --- P.
Brand, Hilversum/Antwerpen, 1964, 58
pp. , F. 65.
Deze korte schets van de hoofdmomenten uit de tweede sessie dient vooral om

WILDIERS, N. M., Teilhard de Chardin. Een inleiding in zijn denken. — Antwerpen-Amsterdam, Standaard-Boekhandel, 1964, 182 pp., geb. F. 140.
In het oktobernummer 1961 van dit tijdschrift hebben we de Franse uitgave besproken van Teilhard de Chardin door
N. W. Wildiers. De Nederlandse bewerking bevat het reeds vroeger in het
Nederlands verschenen werk: Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin, en daarna een antwoord op de vraag
die Teilhard heel zijn leven bezig gehouden heeft, hoe de verzoening mogelijk is
tussen de kosmische liefde tot de wereld
en de hemelse liefde tot God. We hoeven
hier slechts te herhalen wat we in onze
vroegere bespreking schreven: hier heeft
de lezer een veilige gids waarop hij
kan vertrouwen om Teilhard te leren
kennen en beoordelen. (Op pp. 141 en
142 staat eenzelfde storende zetfout:
„statisch" moet „statistisch" gelezen
M. De Tollenaere
worden) .
TRIGT, F. van, Het epos van Israël
(Woord en Beleving, 18) . Lannoo,
Tielt, 1964, 256 pp., ing. F. 95.
Op een zeer aantrekkelijke wijze wil deze
hoog-vulgariserende monografie een in—
zicht brengen in de Schriftboeken Exodus, Numeri en Deuteronomium. Met vermijding van alle discussies tussen vakgeleerden over historische of literaire
problemen, wil de auteur alleen „de globale uitkomsten" bieden, de „historische
kern" van de gebeurtenissen van Uittocht, Sinal-openbaring en woestijntocht,
zowel als de „religieuze bedoelingen"
van de gewijde schrijvers. Met de titel
„Het epos van Israël" wordt bedoeld dat
de nadruk van deze Schriftboeken meer
valt op de latere interpretatie van de feiten dan op het oude gebeuren zelf; in
deze interpretatie wordt „de betekenis
van een historisch gebeuren scheppend
gekend" vanuit Israëls gerijpt geloofsbeleven of vanuit de „vervulling" der verdere geschiedenis. Er is dus sprake van
een „epische" transformatie, die de oude
feiten „vereenvoudigt, overdrijft en vervormt", S gebruikt graag het beeld van de
muzikale „orkestratie": de eigenlijke gebeurtenissen zijn als „oude volksmelo-
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dieën", die in de „muzikale taal van een
latere tijd" worden voorgesteld. De „plagen" van Egypte b.v. zijn „natuurlijke
gebeurtenissen" waarin, gelovig, Jahwehs
tussenkomst wordt gezien; in hun huidige
redactie zijn ze meer leer dan historie (S.
verwijst naar de theologische interpretatie der plagen in het Boek der Wijsheid,
die nog veel verder reikt.) Ongetwijfeld
heeft S. gelijk, wanneer hij meent dat „de
bijbelse geschiedenis van achteren naar
voor geschreven werd'', of dat „de
Israëlitische geschiedschrijving de gebeurtenissen telkens „tegenwoordig stelt" in
de eigen tijd". Maar men kan zich afvragen of het geraden is de „betekenis"
zo scherp te stellen tegenover het „ge-

beuren". Ofschoon S. zelf zegt dat „epificatie" niet noodzakelijk „fictie" is, zal
zijn betoog toch af en toe die indruk wekken. Dit bezwaar doet echter niets af van
de solide informatie, die aan de grond
van deze studie ligt: ook daar waar vakmensen het niet altijd eens zullen zijn, ervaren ze voortdurend degelijke bekendheid met de vakkundige opinies. Het is
jammer dat hier en daar storende drukfouten zijn blijven staan (p. 137 twee-

maal: afkondiging van de tien geboden;
167: moet zijn Ex 32, 7-14 i.p.v. Ex 20,
7-14) .
J. de Fraine
FILOSOFIE
MARCEL, Gabriel, Philosophie der
Hoffnung. Die Uberwindung des Nihilismus. Mit einem Nachwort von Friedrich Heer (vert. door W. Ruttenauer
en E. Behler) . --- List Taschenbucher 84,
List Verlag, München, 1964, 140 pp.
Blijkens en door de vredesprijs van de
Duitse boekhandel die Marcel in 1964
kreeg, zal er voor deze vertaling belangstelling bestaan. Zij bevat vier verhandelingen: fenomenologie van het hebben,
fenomenologie en metafysica van de
hoop, mysterie van het gezin, vaderschap
als creatieve verplichting. Het tweede
stuk lost de belofte van de titel het meest
thematisch in. De andere bevatten motieven die door zijn visie, ook op de hoop,
van groot belang zijn: dualistische onderscheidingen als hebben-zijn, probleemmysterie, en de afkeer of reserve jegens
objectiviteit, oorzakelijkheid, techniek,
empirische wetenschap. Lezers die van
een filosoof terecht strenge bewijsvoering
en systematiek eisen, zullen zich nogal
onbevredigd voelen. Toch is het te ho-
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pen, dat hen bepaalde fijngevoelige observaties en de soms zeer religieuze inspiratie niet ontgaan. P. den Ottolander
SPAEMANN, Robert, Reflexion und
Spontaneitát. Studien ober Fénelon. —
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1963,
304 pp.
Dit proefschrift, van de wijsgerige faculteit te Munster in Westfalen, heeft zijn
stipendium van de Deutsche Forschungs.
gemeenschaft volkomen verdiend. Het
probleem van de geoorloofdheid, c.q.
noodzakelijkheid, der zelfliefde raakten
we in de vorige jaargang van Streven
reeds aan (pp. 577, 595) . Schrijver geeft
veel historische informaties over de disputen rond Fénelon en Bossuet in de
17e eeuw, maar bovendien laat hij talloze
samenhangen zien van deze kwestie met
de verdere geschiedenis en met de systematiek van de filosofie, trouwens ook
van de theologie, de opvoedkunde etc.
Wie de vragen inzake de 'amour pur'
wil bestuderen, kan dit werk niet meer
overslaan. Binnen de wijsbegeerte is het
niet alleen belangrijk voor de ethica en
de geschiedenis, maar ook voor antropologie, metafysiek en kenkringen. Wat
Spaemanns standpunt betreft, vermoeden
wij sympathie voor Fénelon, die we dan
beslist niet kunnen delen. Wellicht was
het beter geweest, wanneer hij geprobeerd had te onderscheiden tussen drang
naar zelfvernietiging en indifferente weigering, te reflecteren over het loon dat
men in de morele orde zou kunnen verdienen. De veroordeling van de 'amour
desinteressé' isoleert hij wel te veel van
de hele kerkleer (bijv. Trente in Denz.
804, 818, 835, 841) . Zo kunnen we uiteraard meer noemen. Het is hier helaas
echter niet de plaats voor een benaderende samenvatting, laat staan voor een
gedetailleerde kritiek. Bijna iedere vakfilosoof vindt iets dat voor hem van
groot belang is in deze goed gecomponeerde, uitbundig gedocumenteerde disP. den Ottolander
sertatie.

LETTERKUNDE
RINSER, Luise, Ga weg als je kunt r-- H.
P. Leopold, Den Haag, 1964, 138 pp.,
f 6,90-

Een boeiende novelle, spelend in de
tweede wereldoorlog. Een Duitse studente, een vurig communiste, gaat na de
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gevangenneming van haar vader naar
Italië, waar ze zich samen met haar Italiaanse vriendin aansluit bij de Partisanen.
Na vele belevenissen belandt het Duitse
meisje in de ruïne van een pas verwoest
klooster. Hier vindt een proces van inkeer
en bezinning een voorlopige afsluiting.
Het meisje voelt zich gedrongen haar
idealen als communiste op een wel heel
andere, nooit vermoede wijze te verwezenlijken. Ze blijft totdat de inwoners van
het klooster weer terugkomen. Samen met
haar vriendin treedt ze in. Die vriendin,
die haar in alles volgt en daardoor wel
een wat slappe indruk maakt, schrijft over
alles wat ze samen beleefd hebben een
uitvoerige brief aan de vader van de
Duitse studente. Deze was na de oorlog
onverwachts weer op komen duiken en
eist zijn dochter terug. Dit is dan de literaire inkleding: één grote brief. Misschien
een beetje geforceerd, maar tegelijk interessante mogelijkheden biedend. Een beschouwing achteraf, het geheel van de gebeurtenissen belichtend vanuit de afloop.
Het verschaft een zekere distantie, objectiviteit ten opzichte van de hoofdpersoon.
Van de andere kant is het de schrijfster
nu niet mogelijk zo diep in het zieleleven
van de Duitse studente door te dringen
als de toch wel uitzonderlijke ommezwaai
van verbeten communiste tot contemplatieve kloosterzuster zou vragen. De verJ. Brinkhoff
taling is uitstekend.
STAHL, Hermann, Strand, r-- J. P. Bachem, Köln, 1963, 335 pp., DM.19.80.
Herman Stahl is geen nieuweling in de
Duitse literatuur al is hij ook r althans
in ons land .-- niet zo bekend. Hij kreeg
reeds in 1937 de 'Immermannpreis der
Stadt Dusseldorf'. Hij was toen 29 jaar.
De roman Strand is ingewikkeld van
structuur. De schrijver-verteller verdwijnt
achter de overpeinzingen en herinneringen van de hoofdpersoon of soms ook
van de tegenspeler. De lezer heeft de
tijdsaanduidingen die als titel van de
hoofdstukken fungeren, hard nodig om
het spoor niet bijster te worden. Het weinige dat in het eerste deel gebeurt speelt
zich af in 1960. Stefan Kusten, een goochelaar, die, ofschoon geen partijganger,
de frontsoldaten met zijn kunststukjes
moest opmonteren, wordt aan de Zonegrens vrijgelaten — uit wat voor gevangenschap is niet duidelijk r en komt met
een transport in München terecht, alwaar
hij een vroegere kennis uit de oorlogstijd
opzoekt, een verpleegster. Ze is doodziek
en sterft enkele dagen later. Wat hij bij

haar zoekt is niet duidelijk. Misschien
wil hij, als iemand die een angstdroom
gehad heeft, aan een concreet object de
werkelijkheid van zijn gedroomde of
werkelijke belevenissen verifiëren. Het
tweede deel verplaatst de lezer naar de
centrale belevenis van Stefan, het verblijf
van enkele dagen bij de vrouw van een
Nazi-bonze, die zelf ergens ver weg aan
het front is. 1943, Berlin. Het derde deel
beschrijft 3 dagen in Frankrijk (1961)
Stefan op zoek naar zijn Berlijnse geliefde — meent in een meisje haar dochter te herkennen, of wordt er door haar
sterk aan herinnerd. Het symbool dat de
roman bepaalt, is een vluchtige jeugdherinnering van Stefan aan 'n voetspoor
in het zand van het strand, één enkele
duidelijke afdruk van een voet, geen enkel ander spoor in de omgeving. De uitleg die hij er als kind aan gaf was, dat
er een engel even met één voet de aarde
geraakt had en toen weer verdwenen
was. Zo ook die Berlijnse belevenis. Heel
het verder leven een vergeefs zoeken, de
herinnering aan die korte tijd van geluk
en leed door een concrete getuige als iets
werkelijks te verifiëren. Het verleden is
niet meer te grijpen of terug te veroveren; het blijft vluchtig. Er gebeurt heel
weinig in deze roman. Alles is reflexie,
335 bladzijden lang. En toch geen langademigheid, rusteloos opereren van de
geest, vaak in telegramstijl, om het bij
te kunnen houden. Men staat verbaasd
J. Brinkhoff
over de virtuositeit.
VERSTEYLEN, Luc., Doodgewoon een
mensenkind. --- Lannoo, Tielt, 1964, 128
pp., geïll., geb. 62 Fr.
De auteur van Kartouchke laat hier een
aantal verhalen verschijnen die hij voor
het grootste gedeelte in De Nieuwe
Boodschap gepubliceerd heeft. Ze vormen een geheel, dat naar het einde toe
een zeer sterke eenheid krijgt in de mate
dat de ik-persoon de auteur zelf wordt.
Opvallend is de evolutie in taal en ritme.
Versteylen wordt van langs om meer bekoord door het „woord". Over de inhoud
van dit boek zullen wel uiteenlopende
meningen ontstaan. Men moet er echter
niets „achter" gaan zoeken, maar uitsluitend lezen wat er staat. Het vertelt over
de glans van de tekens die verschijnen
in een mensenleven, in de groei van kind
tot man: het huis, het boek, het kind, de

oude, de stad, de vader, de dood . .. De
weemoed waarmee het boek eindigt is die
van het teken dat reeds openbaring is
maar altijd nog verhulling blijft. Sugges
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tieve lijntekeningen van A. Van Laere en
een uitstekende typografische verzorging
verhogen nog de waarde van deze bunS. Wellekens
del.

BLIIJNSTERS, Dr. P. J. A. M., Tussen
twee werelden. Rhijnvis Feith als de dichter van „Het Graf", — Van Gorcum en
Comp. N.V., Assen 1963, 330 pp., f 22,90.
— Rhijnvis Feith: Het Graf. Met inleiding
en aantekeningen uitgegeven door Dr. P.
J. A. M. Buijnsters. — Tjeenk Willink,
Zwolle 1964, 133 pp., f 4,50.
Kernregels van Feiths leerdicht Het Graf
zijn: „O heilloos jammerdal, o beuzelachtig leven, / Ware ons geen uitzicht op de
onsterfelijkheid gegeven!" (editie Buijnsters p. 90) . Tussen aarde en hemel, tussen tijd en eeuwigheid is het graf de overgang, het doorgangshuis. Aan zijn „bovenzinnelijk verdriet" (de term is van Van
Duinkerken) geeft Feith in dit gedicht
uiting in een stijl die het midden houdt
tussen classicisme en romantiek. Ook binnen het geheel van Feiths literaire werk
vormt Het Graf een overgang: naar
Buijnsters uiteenzetting, moet het gelezen
worden in het licht van een crisis in het
leven van Feith, welke zijn steeds aanwezige levensangst, nog latent in de periodes van verlicht optimisme en van
modieuze sentimentaliteit, nu verdiepte
tot existentiële bestaansnood en doodsverlangen. Ook in de Nijmeegse dissertatie van Buijnsters neemt Het Graf een
centrale plaats in. Aan de strikte behandeling van dit leerdicht zijn de drie midden-hoofdstukken van het proefschrift
gewijd, voorafgegaan door een minutieuze beschrijving van Feiths leven tot
aan het verschijningsjaar van Het Graf
(1792) en een plaatsbepaling daarvan
binnen de mortuaire literatuur van die
tijd, terwijl de twee laatste capita wor
den besteed aan resp. de tekening van
het comparatistisch perspectief en de
waarderingsgeschiedenis van het gedicht.
Dit rijke boek wordt op gelukkige wijze
aangevuld door een grondig geannoteerde en fraai geïllustreerde uitgave van de
tekst van Het Graf in de bekende reeks
Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde. Leerling van Prof. Asselbergs,
wetenschappelijk medewerker van Prof.
Meeuwesse slaagt Buijnsters erin literatuurhistorie en literatuur-wetenschap
hand in hand te laten gaan; zijn grote
belezenheid en wetenschappelijke creativiteit stelden deze promovendus in staat
tot het leveren van een proefstuk dat meteen zijn meesterschap bewijst. Men er-
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vaart wellicht het verband tussen bepaalde biografische data en Het Graf
minder dwingend dan Buijnsters; de
vormanalyse zou misschien nog rijker
vruchten hebben opgeleverd bij een ruimer uitgangspunt dan het dualisme „classicisme Of romantiek"; het een noch het
ander doet iets af aan het feit, dat Rhijnvis Feith door dit boek weer volop uit
Het Graf ten leven is gewekt.
F. van Tartwijk
BARRETT, William, De grote verleiding.
De Fontein, Utrecht, 229 pp.,
f 5,50.
Dit boek is het bewijs, dat een goed ideetje
alleen nog geen roman maakt. De uitvinding van een verjongingsserum is de
stunt, waaruit allerlei politieke verwikkelingen volgen. De Amerikaanse journalist
die achter deze Russische vinding komt,
raakt zo in de risico's verzeild, dat hij niet
voldoende oog heeft voor de problemen
van zijn eigen dochter, die dan ook in
moeilijkheden raakt. Barrett heeft hier
teveel vertrouwd op zijn vakkundig schrijven, maar niet voldoende inspiratie gehad.
R. S.

Zwolse Drukken en Herdrukken
STEFFENS, Dr. G. A., Pieter Nieuwland en het evenwicht. •-- W. J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1964, 328 pp., f 35,—.
De wereld van de kunst en van 't exacte
weten zijn bij de geniale mens Nieuwland
geen gescheiden grootheden geweest. Er
lopen verbindingslijnen tussen de geesteswetenschappen en de exacte vakken. In
het onderhavige proefschrift heeft de
heer Steffens de wijze en het resultaat
van zijn onderzoek naar de verhouding
tussen genoemde grootheden neergelegd.
Na Pieter Nieuwlands leven, karakter
en persoonlijkheid bespreekt de schrijver
onder meer: de aard en ontwikkeling van
Nieuwlands dichterschap, de verhouding
tussen wiskunde en andere wetenschappen en vestigt bizonder in het laatste
hoofdstuk de aandacht op Nieuwlands
dichttrant, geconfronteerd met zijn wiskundige denkmethode. Voorzeker een der
meest interessante hoofdstukken van dit
boek. Steffens' werk legt getuigenis af
van een uiterst minutieuze en zorgvuldige
bestudering der stof zodat een gedegen
boekwerk ontstaan is. De vraag is echter
of dit werk niet wat beknopter had kunnen zijn. Over sommige bij-figuren (o.a.
Jeronimo Bosch) wordt wel wat al te
breedvoerig gehandeld. Aan de weten-
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schappelijke waarde van dit boek wordt
hiermede niet te kort gedaan; het getuigt
van een diepe en omvangrijke studie van
schrijvers onderwerp. joh. Heesterbeek
WIJNGAARDS, Dr. N., Jan Harmens
Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis. — Zwolle 1964, 338 pp., f 18,50.
Aan de dichter Jan Harmens Krul is door
de geschiedschrijvers onzer letterkunde
zeer weinig aandacht geschonken. Kalff
o.a. maakt er zich met amper twee bladzijden van af; Jan te Winkel besteedt
meer papier aan Krul doch spreekt hoofdzakelijk over hem als oprichter en leider
der Muziekkamer; bij latere schrijvers
van letterkundige geschiedenissen is het
niet veel beter. Krul behoort niet onder
de 'groten' der 17e eeuw, doch mag zeker
tot de dichters 'van het tweede plan' gerekend worden, en met name door zijn
lyrische poëzie — niet het omvangrijkste
deel van zijn litterair oeuvre — verdient
hij met ere genoemd te worden. Dr. N.
Wijngaards heeft aan deze eigenaardige
Amsterdamse schrijver een degelijke studie gewijd die in de bekende Zwolse
reeks is verschenen. Het boek legt getuigenis af van een ernstige en conscientieuze bestudering van de tijd, de omstandigheden en het werk van Krul. Achtereenvolgens behandelt dr. Wijngaards
Kruls leven, zijn werk: didactisch, dramatisch en lyrisch, en bespreekt ten slotte
de betekenis van Kruls werk. Uit het
ganse boek blijkt hoe de schrijver zich
terdege verdiept heeft in de tijd en omgeving waarin Krul leefde. Duidelijk
komt aldus de ietwat uitzonderlijke figuur van Krul voor ons te staan en een
beter begrip én waardering wordt de
lezer aldus bijgebracht. Na de uitvoerige
bespreking van Kruls letterkundige arbeid volgt een voortreffelijk hoofdstuk
over de betekenis van Krul; vooral hetgeen de auteur uiteenzet over Kruls innerlijke tweeslachtigheid, verruimt en
verheldert onze kijk op deze Amsterdamse litterator. Kruls litteraire loopbaan is
niet over rozen gegaan; met name de tegenwerking in zake opvoeringen van
Kruls dramatisch werk van de kant van
Willem Dirckz. Hooft, moet voor de toneelschrijver een bitter leed geweest zijn;
temeer daar Krul wist dat zijn spelen bij
het publiek in de smaak vielen. (Dr.
Wijngaards geeft hier een aardig bewijs
van door de recettes van Kruls spelen te
vermelden.) Hetgeen over de stijl en de
waardering van Kruls werk wordt gezegd, lijkt mij tot het meestgeslaagde deel

van dit boek te behoren. Het kleinste,
maar niet het minste deel van Kruls werk
dat een twintigste-eeuwer nog vermag te
boeien, is zijn lyrische poëzie. Met een
overzicht van Kruls werken, te weten van
de oudste uitgaven, wordt deze studie
besloten. Een degelijk en 'levendig-gejoh. Heesterbeek
schreven' boek.
GEERARS, Dr. C., Minnezangen van
Hubert Korneliszoon Poot. — W. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1964.
MAK, J. J., Floris ende Blancefloer van
Diederic van Assenede, --- Zwolle 1964,
2e dr., f 3,30 en f 6,—.
De twee hier vermelde uitgaven zijn resp.
no. 31 en 13 in de serie: Klassieken uit
de Nederlandse letterkunde. Van de dichter Poot behoren de minnezangen zeker
tot zijn bestgeslaagde gedichten. Dr. Leerars, in 1954 gepromoveerd op een proefschrift over Poot, was wel de aangewe
zen persoon deze minnezangen van een
korte doch instructieve inleiding en van
verklarende tekstnoten te voorzien; hetgeen zeer goed gedaan is. Het middeleeuwse geliefde gedicht der twee gelieven, méér gelezen dan welke riddersroman ook, heeft in dr. Mak een deskundige inleider gevonden die niet karig is
geweest met tekstverklarende noten, in
het onderhavige gedicht zeer noodzakelijk. Er komen in Floris ende Blancefloer
versregels voor welke voor de lezer die
geen of weinig middelnederlands kent,
moeilijk te begrijpen, om niet te zeggen
onverstaanbaar zijn. Met enkel woordverklaringen is de zin soms nog moeilijk
te achterhalen. De heer Mak heeft er m.i.
goed aan gedaan dergelijke regels in modern Nederlands weer te geven.
Joh. Heesterbeek
VRIES, Dr. K. Chr. J. W. de, De Mariaklachten. — W. E. J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1964, 414 pp., f 39,50.
,,Een genre als de Mariaklacht is van internationale aard," zegt de schrijver in
zijn „Woord vooraf". Zijn aandacht is
uitgegaan naar de Mariaklachten in de
Westeuropese landen, doch evenzeer
naar „latijnse" klachten. Daar echter „het
Westen schatplichtig is geweest aan het
Oosten, moesten ook Syrië, Jerusalem en
Byzantium in het onderzoek betrokken
worden". Of er verband zou bestaan tussen de profane dodenklacht en de Mariaklacht diende onderzocht te worden. De
Nederlandse Mariaklachten moesten in
dit algemeen verband bestudeerd worden.
Een zeer omvangrijke stof heeft de schrij-
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ver dus te verwerken gehad. De inleiding
van De Vries' boek brengt de lezer vervolgens op de hoogte van de stand van
het onderzoek in het buitenland en constateert dat de studie van de Mariaklacht
in ons land vrijwel aan het begin staat.
Wat Dr. de Vries in bovenvermeld werk
biedt, is een verge lijkende studie over de
Mariaklacht. Na een overzicht der Nederlandse Mariaklachten beschouwt de
auteur de Mariaklacht in het Oosten
(Efrem, e.a.) , vervolgens de Latijnse
Mariaklachten en ten slotte de Nederlandse. Hoe de Mariaklacht ontstaan is,
wordt alsdan nauwkeurig nagegaan,
waarna een reeks Latijnse (vier) en Nederlandse teksten, gevolgd door een lijst
van buitenlandse Mariaklachten, volgt.
Met een bibliografisch overzicht en een
lijst van afbeeldingen besluit de auteur
zijn werk. Een aantrekkelijk maar zeer
omvangrijk gebied heeft De Vries in deze
studie betreden. Een rijk en gedegen
werkstuk mag deze dissertatie genoemd
worden. Een expresselijk woord van
dankbaarheid aan de schrijver voor zijn
wetenschappelijke prestatie is alleszins
Joh. Heesterbeek
verdiend.
ZEEUS, Jakob, De wolf in 't schaepsvel.
Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door C. W. van de Watering. —
Tjeenk Willink, Zwolle 1963, 136 pp.,
f 5,40. Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde Nr. 26.
Het is een niet geringe verdienste van
C. W. van de Watering, dat hij, op
initiatief van Prof. Asselbergs (p. 27) ,
metterdaad de „daad van eenvoudige
rechtvaardigheid" heeft gesteld, waarvoor Kloos reeds in 1909 opteerde: een
heruitgave van het grote hekeldicht van
de Zevenbergse dichter Jakob Zeeus
(1686---1718) . In de zakelijk gestelde inleiding bericht ons Van de Watering, dat
Zeeus zijn anticlericale (of minstens antipapistische) hekeldicht in 1711 heeft
geschreven onder de verse indruk van
een ernstig conflict met zijn kerkelijke
autoriteiten een jaar tevoren; hetgeen we
vooralsnog op gezag moeten aannemen
(„Ik hoop daarover binnenkort elders te
publiceren". Voetnoot p. 15) . Intussen
kan de nieuwsgierig geworden lezer
voorlopig terecht bij een belangwekkende
bespreking van deze uitgave in De
Nieuwe Taalgids, jrg. 57 (1964), pp. 398402. Daar geeft W. J. C. Buitendijk een
boeiende karakteristiek van Jakob Zeeus
als dichter („geen Vondel meer en nog
geen Feith") en als mens ( „een typische
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angry young man") . We hopen, dat Van
de Watering zijn belofte tot nadere publikatie over Zeeus inlost met een uitvoerige studie over de jonggestorven
dichter in het door Buitendijk geschetste
F. van Tartwijk
perspectief.
HUYDECOPER, Balthazar, Achi lles.
Treurspel. Met inleiding en aantekeningen
door Dr. C. J. J. van Schaik. --- Zwolle,
1964. Serie-Klassieken uit de Ndl. letterkunde no. 29, f 4,40.
Het oordeel over Huydecopers toneelwerk heeft nimmer erg gunstig geklonken. In het vijfde deel zijner Geschiedenis
der Ndl. Letterkunde spreekt Kalff er
kort over; vindt in de toneelspelen van
Huydecoper en tijdgenoten weinig oorspronkelijks en karakteristieks en acht
het niet nodig erover uit te weiden. Knuvelder vindt de Achilles van H. „zo
droog als een turf uit de Peel". In Stromingen en Gestalten geven de auteurs
over de toneelspelen van Huydecoper e.a.
als eindvonnis: „Hun werk is dood; het
ruste in vrede". In deze trant zou nog langer doch overbodig — doorgegaan kunnen worden. De aankondiging van een
nieuwe uitgave van een van Huydecopers'
spelen zou de lezer er misschien toe brengen, iets van 'moed' te mompelen, nu het
geval zich voordoet dat een Neerlandicus
desondanks een doodverklaard werk weer
in 't licht laat verschijnen: „Tot leven
brengt", zou te veel gezegd zijn; want
hoe men de zaak wendt of keert, de Achilles is en blijft een stuk rijk aan opgewonden gedoe en straatarm aan echte
ontroering; voor de huidige lezer: morsdood. Dat het uitgeven van dit
„heroïsch" drama daarom nutteloos zou
zijn, is hiermede niet gezegd. Voor hen
die vakshalve kennis moeten nemen van
het achttiende-eeuwse toneelwerk en een
— voor die periode r goed en tekenend
specimen willen bestuderen, is de Achilles
het beste wat zij kunnen verlangen. De
inleiding en aantekeningen van dr. Van
Schaik zullen daarbij zeer nuttig zijn.
Joh. Heesterbeek
STUIVELING, Dr. G., De wording van

Perks Iris. --- W. E. J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1964.
In opdracht van de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft
professor dr. G. Stuiveling bovengenoemd werkje uitgegeven in de serie:
Zwolse drukken en herdrukken. Met een
voorbeeldige nauwkeurigheid en onver-
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zwakte ijver heeft de hoogleraar de
„zeven staten met daarbij nog talrijke
tussenstadia" van de Iris beschouwd; ze
gewikt en gewogen; met facsimile's van
alle handschriften verlucht; zich afgevraagd of woorden van opdracht wel of
niet hoorden bij een ingezonden kopij e.d.
al deze wetenswaardige zaken worden de
geduldige lezer voorgehouden, opdat hij
toch een juist en diep inzicht moge verkrijgen in Perks dichterschap „Overziet
men de wordingsgeschiedenis van Perks
Iris, dan treffen allereerst de snelheid en
de zekerheid waarmee hij dit gedicht ...
heeft geschreven", zegt de auteur. Gezien de voorafgaande bladzijden, lijkt het
mij verantwoord, een groot vraagteken
achter deze bewering te plaatsen. Zoals
men achter deze gehele brochure, ondanks ministeriële opdracht, een vraagteken zou willen plaatsen. Waartoe deze
uitpluizerij? Zal iemand Perks Iris na
deze wordingsgeschiedenis hoger waarderen, dieper beleven? Joh. Heesterbeek

SANTERRE, Maximilien de, Hun naam
is legioen. Twaalf jaar tussen Russische
gangsters in Sovjet-kampen. r--- Uitgeverij
de Goudvink, Antwerpen, Bigot en Van
Rossum, Blaricum, 1964, 316 pp., geïl.
f 12,90.
Wanneer men dit boeiend geschreven
boek heeft doorgelezen, weet men nog
niet waarom Max de Santerre twaalf jaar
in verschillende Russische kampen heeft
doorgebracht. Wel staat men verbaasd,
dat hij het zo'n lange tijd heeft uitgehouden. In de bewogen jaren, onmiddellijk na de 2de wereldoorlog, werd de
Santerre gevangen genomen en tijdens
het „dooiweer'', na de dood van Stalin,
in vrijheid gesteld. Dit was overigens pas
in 1958. Men kan moeilijk nagaan of
alle feiten, hier verhaald, werkelijk zo
gebeurd zijn. Daar het boek zonder enig
rancune schijnt geschreven te zijn, maakt
het een zeer geloofwaardige indruk, ofschoon natuurlijk wel een subjectieve interpretatie van de feiten naar voren
treedt. Maar dat kan ook moeilijk anders.
De schrijver behoudt doorgaans zijn humoristische kijk op de zeer moeilijke situaties en zijn respect voor de goede zijden van verschillende mensen, waarmede
hij in contact kwam.
C. de Groot

CRONIN, A. J., A Song of Sixpence.
Heinemann, London, 1964, 279 pp., 21 sh.
De titel van deze roman is de beginregel
van een bekend kinderrijmpje en sugge-

reert dat het onderwerp wel zal zijn de
kinderlijkheden, zo niet de ongerijmdheden van het leven van de jonge mens;
wie enigszins bekend is met de andere
romans van deze bekeerling-arts-romanschrijver (waarvan de bekendste zijn The
Citadel, The Keys of the Kingdom en
Shannon's Way) kan nauwelijks hopen
of verwachten dat hij een sprookje zal
gaan lezen. Hij wordt in zijn vermoedens
niet teleurgesteld, hetgeen al duidelijk
wordt wanneer een wijsneus van een jongen van zes over zichzelf begint te vertellen. Met opzet drukken we ons aldus
uit: de zwakte van deze roman in de ikvorm geschreven is dat reflecties van een
volwassen mens veel te veel in hart,
hoofd en op de lippen gelegd worden van
het kind, de opgroeiende knaap, enz. enz.
Er gebeurt betrekkelijk weinig in het
jonge leven dat weergegeven wordt van
het zesde jaar totdat het artsexamen gehaald is. Dit is op zich niet erg, maar dan
dient de lezer geboeid te worden door de
mensen die steeds belangrijker zijn dan
gebeurtenissen. Maar met uitzondering
van de ouders van deze mens zijn de
overige personen te vlak en te stereotype.
Dit geldt ook van de taal: de gemeenplaats tiert wel erg welig, stijl en dictie
zijn weinig sprankelend of verrassend.
W. Peters
CHURCH, Richard, The voyage home.
— Heinemann, London, 1964, 223 pp.,
30 sh.
Het ongewoon langwerpig formaat van
dit boek geeft het onmiddellijk een zekere
distinctie; deze kenmerkt ook de inhoud.
De dichter, criticus en romanschrijver
Church is nu een en zeventig jaar, en hij
staat hoog aangeschreven onder literatoren, ook al is zijn populariteit betrekkelijk gering. In het nu verschenen stuk
autobiografie verhaalt hij ons zijn levenstocht van een dakloos bestaan naar een
eigen home: beide in de figuurlijke zin van
het woord te verstaan, zijn home zijnde
de vervulling van een levensbehoefte in
het scheppen van literaire kunst. Dit
jongste boek is een diep, mooi en erg menselijk boek. Voor de anglist is het bizonder
boeiend, omdat vele overbekende namen
uit het verleden en het heden door middel
van korte schetsen of prachtig beschreven
ontmoetingen de gestalte oproepen van
grote literatoren: Middleton Murry, Richard Aldington, Desmond MacCarth, de
Gollancz familie, Garnett, Eliot, Priestley,
Dylan Thomas en vele anderen.
W. Peters
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MANNING, Frederick, Her Privates we.
Peter Davies, London, 1964, 274 pp.,
21 sh.
We hebben hier te doen met een klassiek
werk. Het verscheen in 1930, en de auteur
was „private 19022". Het werd vele
malen herdrukt en tijdens de tweede wereldoorlog maakte Jan Soldaat 19022
plaats voor Frederick Manning, Australiër van geboorte, dichter, classicus, fijngevoelig intellectueel, die acht jaren tevoren was gestorven, ruim zestig jaren
oud. Wanneer we zijn onopgesmukt verhaal, met zeer sterk autobiografische inslag, lezen waant men zich voortdurend
te zijn opgenomen in een prachtig geschreven epos. Het epos betreft echter
niet heldendaden van de gewone Engelse
tommies in de eerste wereldoorlog, maar
de moed en de bangheid, de eerlijkheid en
onbaatzuchtigheid, de verveling en kleinmenselijk geruzie enz. enz. van de soldaat
in de modder der loopgraven en onder
het vuur van een verbeten vijand.
W. Peters
SCHAPER, Edzard, Die Legende vom
vierten Konig. Mit 21 ganzseitigen Zeichnungen von Celestino Piatti. — Jakob
Hegner Verlag, Köln, 1964, 100 pp.,
DM 9.80.
Deze legende is genomen uit Schaper's
roman „Der vierte Konig", die in 1961
ook bij Hegner verscheen. Een meesterwerk, zo simpel geschreven, zo diep van
zin. Kan zo iets nog in onze gecompliceerde tijd? Een kleine koning uit Rusland die de ster achte rn a gaat, alleen op
z'n ruig, Russisch paardje met heel veel
geschenken, om de pas geboren Koning te
huldigen. Maar op zijn lange tocht geeft
hij al zijn schatten de een na de ander aan
de lijdende mensen die hij ontmoet. Toen
hij niets meer had gaf hij zichzelf als galeislaaf in ruil voor een ander. Alleen zijn
hart kon hij ten slotte na dertig jaar aanbieden aan zijn gekruisigde Heer, maar hij
heeft geleerd, dat dit zeer veel is, meer
dan welk ander geschenk ook. De originele tekeningen waarmee het boekje verlucht is maken het tot een bibliophile kostJ. Brinkhoff
baarheid.
SCHNURRE, Wolfdietrich, Schreibtisch
unter freiem Himmel, — Walter-Verlag,
Often, 1964, 268 pp., Zw.F. 9.80.
Als politicus-zonder-partij legt S. een
serie essays en opstellen voor die wellicht van weinig zin voor het beroepspolitieke spelletje getuigen maar beslist
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oprecht, hevig en ongenuanceerd opkomen voor „Polemik und Bekenntnis". De
Jodenmoord door Hitler en de Berlijnse
muur van Ulbricht houden hem constant
bezig. Hij vecht tegen het gevaar, te
wennen aan schande en onrecht; hij weigert, zijn persoonlijke onmacht toe te
geven, al heeft hij er besef van, welke
Sisyphos-taak hem wacht. Hij is geen
marxist, maar extreem-links. Zijn motieven hebben hem thans in literaire ongenade gebracht. Precies hierom, om dat
onbekende Duitsland dat nagenoeg niet
naar buiten doordringt en dat S.
(helaas) bijna alleen vertegenwoordigt,
dient de lectuur zonder reserve aangeprezen. Niet om de dosis naieveteit, niet
om de weigering zich neer te leggen bij
de al te historische feiten, maar om het
persoonlijke engagement van een auteur
die weet dat de esthetica altijd secundair moet blijven.
C. Tindemans
LUKACS, Georg, Deutsche Literatur in
zwei Jahrhunderten. — H. Luchterhand
Verlag, Neuwied (Band 7 der Gesamtausgabe) , 626 pp., DM 58.
Ingeleid door een interpretatie van G. E.
Lessings Minna von Barnhelm, bestaat
dit belangrijke boek dat geschreven is tussen 1930 en 1955, uit drie grote delen:
„Goethe und seine Zeit'', „Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts" (essays over
Kleist tot Fontane) en „Thomas Mann".
Chronologisch vertoont het dus grote
leemten, maar ideologisch steunt het op
een constante methode. De vaste draad,
die de uiteenlopende periodes en auteurs
verbindt, is S.'s overtuiging dat onze
eigen literaire tijd een resultaat is van
een breuk met de 19e eeuw, die uitgelopen is op onvruchtbaarheid en chaos in
gevoel en idee. Daarmee zit deze literairhistoricus stevig in zijn marxistische maximes, omdat die gewoonlijk het begrip
van het kulturele erfgoed plaatsen in het
centrum van een oordeel over de burgerlijke kunst. In zijn voorwoord vindt S.
wel harde waarheden over het stalinisme
(dat hem persoonlijk zo zwaar heeft getroffen) maar dat belet niet dat hij van
de ideologische kortzichtigheid van die
tijd toch ook wel iets heeft overgehouden. Zo kan hij zijn dogmatische positie
moeilijk afwerpen, die nu eens gunstig
revelerende aspecten haalt uit de brief-,
wisseling Goethe-Schiller of uit Htilderlins „Hyperion", maar dan weer heel
sectair het Duitse romantisme niet weet
te situeren of Kleist volkomen onrechtvaardig terechtwijst. Het kwaad schuilt
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hierin dat S. als alleenzaligmakende literatuur het realisme aanvaardt, wat hij
trouwens in zijn sociologische analyse der
literatuurgeschiedenis heel knap verantwoordt, maar waardoor er geen plaats
meer overblijft voor de individualistische
kunstenaar die toch wel iets anders vertegenwoordigt dan alleen maar „Dekadenz''. Precies om deze dualiteit is dit boek
uiterst stimulerend en belangrijk. De germanistiek kan er overal op reageren of
repliceren en uit zijn principiële vergissingen valt veel te leren over hemzelf en
de wereld waarir. hij denkt. C. Tindemans

Pawek bewust of onbewust uit de tentoonstelling geweerd heeft. We denken
aan een Weston, een Penn. De mens is
maar een klein gedeelte van de wereld
van de camera die hier in een tweehonderd prachtige foto's wordt getoond. Om
het beeld af te ronden betrekt het boek
tenslotte ook de historische ontwikkeling
van de fotografie in zijn overzicht. De
teksten werden geschreven door de staf
G. Bekaert
van het tijdschrift Camera.

FABER, Tobias, Arne Jacobsen. — Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, 1964, 176 pp.,
300 afb., geb. D.M. 48.

KUNST

Die Welt der Camera. —

Verlag C. J.
Bucher, Luzern, 256 pp., 192 afb. waarvan
51 in kleur, 22,5 x 29 cm, geb. DM 44.
De titel Die Welt der Camera heeft hier
een dubbele betekenis: de wereld van het
fototoestel én die van het tijdschrift
Camera. Het boek is immers op de eerste
plaats een samenvatting van de meer dan
veertigjarige activiteit van dit gezaghebbend maandblad voor foto en film, officieel orgaan van Europhot en een van de
best gedrukte tijdschriften ter wereld. Het
boek verschijnt gelijktijdig met de internationale fototentoonstelling waarover we
het in Streven hadden (dec. 1964, p. 290) .
En dat is vermoedelijk niet toevallig. Ook
in dit boek heeft Pawek immers de hand.
We kunnen het verschil in opzet tussen
de tentoonstellingscatalogus en onderhavig werk — afgezien dan van de beslist onvergelijkelijke druktechnische
kwaliteit --- niet beter aanduiden dan
Pawek het zelf deed in de inleiding: „In
de opgezweepte vloed van de fotografie
moeten er ook nog mensen zijn die aan
de fotografie zelf denken." In Die Welt
der Camera gaat het inderdaad om de
fotografie en haar beeld-mogelijkheden
die reiken van het atoom tot de sterrennevels, geen van beide voor het menselijk oog nog waarneembaar; van het realistische document van het door-deweekse leven tot het autonome spel met
vorm en kleur; van het wetenschappelijk
hulpmiddel wat zou de wetenschap
zonder fotografie zijn? — tot de publicitaire blikvanger. Daarmee is ook gezegd dat dit boek ver af komt te staan
van de catalogus Weltausstellung der
Photographie en Paweks visie enigszins
relativeert. Het zou boeiend zijn aan de
hand ervan na te gaan welke fotografen

In het internationale landschap van de
moderne architectuur staat de naam van
A rn e Jacobsen als een vertegenwoordiging van de Deense bouwkunst. Jacobsen
is sterk betrokken op de internationale
stijl, maar bezit, althans in zijn beste
werken, ook iets persoonlijks dat ergens
verband houdt met het vlakke Deense
landschap en met de bouwkunstige en
vormelijke tradities van dit land. Deze
dubbele verbondenheid zet Tobias Faber
in een opvallend zakelijke inleiding uiteen. Nergens overtrekt hij het beeld van
Jacobsen maar hij ontleedt gewetensvol
zijn nationale en internationale betekenis.
Misschien omdat hij zelf een Deen is,
heeft de auteur niet gemerkt hoezeer hij
met dit boek, reeds door de presentatie,
de indruk bevestigt dat Jacobsen in de
eerste plaats een vormgever is. De voortreffelijke illustraties zijn in groepen verdeeld, hetgeen ongetwijfeld zekere voordelen biedt, maar wanneer het op de
voorstelling van een persoonlijk oeuvre
aankomt, wegen deze toch niet op tegen
een chronologische rangschikking. De
verdeling van de groepen toont heel de
veelzijdigheid van Jacobsens talent. Zijn
werk gaat van het ontwerp van uitgebreide woonwijken en enorme hotels tot
dat van een tuin, een gordijnstof, een
G. Bekaert
stoel en een vork.

ONIMUS, Jean, Réflexions sur Part acDesclée De Brouwer, Brugge,
1964, 215 pp., 96 F.

tuel.

Na Face au monde accuel een nieuw
boek van Jean Onimus over het onderwerp: plaats, betekenis en noodzakelijkheid van de kunst, vooral dan de plastische kunst, in onze technische tijd. De
thesis van het boek vat de auteur zelf als
volgt samen: „Face a l'homme sécularisé,

l'art fait revivre l'homme poétique qui
nest pas si loin du contemplatif, c'est-à-
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dire de l'homme religieux". In een technische en geseculariseerde wereld weet
alleen de kunst het menselijke in de mens
te vrijwaren. Hoe lezenswaard ook, dit
nieuwe boek van Onimus bezit niet de
densiteit van zijn analyses in Face au
monde actuel. Hij schrijft zich hier zelfs
een beetje gemakkelijk uit en is nogal
royaal met affirmaties die niet zo voor
de hand liggen als hij het wil voorstellen. Dit brengt echter het voordeel met
zich van een vlottere leesbaarheid. En
wij zouden ook voor dit nieuwe boek
vele (kritische) lezers wensen omdat
Onimus opnieuw en op een boeiende
wijze een van de centrale problemen van
G. Bekaert
onze tijd stelt.
GESCHIEDENIS
Postillen over kerk en maatschappij in de

vijftiende en zestiende eeuw. Aangeboden

aan Prof. Dr. Post bij zijn afscheid als
Hoogleraar aan de katholieke Universiteit
te Nijmegen. Nijmegen-Utrecht, Dekker
6 Van de Vegt, 1964, 384 pp., f 32,50.
Wij haasten ons deze bundel, door ambtgenoten, vrienden en oud-leerlingen aan
Prof. Post aangeboden bij zijn afscheid
als hoogleraar aan de Nijmeegse Universiteit, alsnog aan de lezers van Streven
voor te stellen. Het is een waardig en
sympathiek huldeblijk geworden voor een
sympathieke professor, aan wie zijn universiteit nog heel wat meer te danken
heeft dan alleen al het feit — en dit
mocht al ruim genoeg zijn dat hij in
de jaren van zijn professoraat een grote
wetenschappelijke traditie in de Middeleeuwse geschiedenis te Nijmegen heeft
gevestigd. De meeste van de studies zijn
weliswaar detailstudies, slechts geheel te
waarderen voor de vaklieden. Ze bestrijken voornamelijk het terrein van de
levenslange voorkeur van de jubilaris
zelf: de vijftiende en zestiende eeuw.
Maar alleen reeds de levensschets van
Post van de hand van zijn eveneens aftredende collega Rogier r-- ten voeten uit
staat de Groninger daarin voor ons getekend r-- maakt het de moeite waard
deze Postillen te kopen. Bovendien geeft
Rogier ons daarin nog in het voorbijgaan
een schets van de geschiedenis der beoefening der Middeleeuwse historie in
Nederland in de laatste halve eeuw. De
verzorging der uitgave staat op hetzelfde
academisch niveau als de inhoud der bijdragen.
J. Rupert
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POLMAN O.F.M., Mag. Dr. P., Romeinse bescheiden voor de geschiedenis
der rooms-katholieke kerk in Nederland
17271853. Deel II: 1754---1795. ^-- Rijks

Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie
110. 's-Gravenhage 1963, verkrijgbaar bij
Martinus Nijhoff, 927 pp.
Ook het tweede deel der Romeinse Bescheiden biedt overstelpend rijk materiaal.
Is de beginterm 1754 tamelijk willekeurig
( persoonswisseling in de nuntiatuur te
Brussel), 1795 is een zeer markant jaartal. 1754-1795, van Ancien Régime naar
Revolutie, dat betekende voor de priesters in de Hollandse Zending toenemende tolerantie, bij velen van hen ook
groeiende sympathie voor het democratisch patriottisme. Dat betekende ook verbreding van de kloof tussen de katholieke Hollanders en de Italianen die hun
directe superieuren waren: de Brusselse
nuntii, als vice-superiores over de Hollandse Zending verlengstukken van de
behoudende Propaganda Fide te Rome,
een Ancien Régime op zich. Behalve aanknopingspunten voor een belangrijk stuk
ideeëngeschiedenis bevat dit deel kostbare gegevens voor de beschrijving
van o.a. verdere verzoeningspogingen
Utrecht—Rome (de Nijmeegse dissertatie
van Harkx over dit onderwerp gaat niet
verder dan 1749) , voor de (pas tot 1616
degelijk beschreven) geschiedenis van
het Haarlemse Kapittel, taai restant der
oude hiërarchie in de missiekerk en als
zodanig een teken van vaak felle tegenspraak ook binnen de clerus. In deze
bronnenpublikatie vindt de dankbare gebruiker onontbeerlijk materiaal voor wat
door Anton van Duinkerken is genoemd
de 'verrijzenis van een tijdperk'. De voltooiing van dit deel betekende tevens
pater Polmans afscheid van Rome, zoals
de te Utrecht ondertekende Inleiding laat
weten. Het vormt de bekroning van het
`Romeinse' werk van de schrijver, die,
begonnen in 1952 met de publikatie van
Romeinse Bronnen III 1686.1705, niet
minder dan vier dikke delen voor zijn
rekening heeft genomen, bij elkaar meer
dan een eeuw bestrijkend. Hij heeft zich
hiermee onschatbare verdiensten verworven voor de wetenschappelijke beoefening
van de kerkgeschiedenis in Nederland.
Pater Pontianus Polman heeft voor zijn
patroonheilige de keus uit een Romeinse
paus en een in het Utrechtse zeer vereerde martelaar (cfr. Rom. Besch. I p.
568-570). Hij heeft steeds gepleit voor
aanvulling der Romeinse bronnen met gegevens uit vaderlandse archieven en hij
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heeft dienovereenkomstig na jarenlang
verblijf te Rome nu te Utrecht domicilie
gekozen. Een der laatste artikelen van
zijn hand handelt over vredespogingen
Utrecht—Rome. In het kerkhistorische
werk van pater Polman hebben de Romeinse en de Utrechtse Pontianus elkaar
in volle vrede gevonden.
F. van Tartwijk
SOCIOLOGIE
Bevolking en gezin. Population et famille. Publikaties van het Centrum voor
bevolkings- en gezinsstudiën, Brussel,
Koningsplein, 2. 1964, nr. 2r--3. F. 100
(per nummer) ; F. 225 (abonn. 3 nrs) .
De toenemende socialisatie van het moderne leven doordringt ook steeds meer
het gezin, die kleinste, doch belangrijkste
maatschappijkern. Meteen groeide de behoefte aan wetenschappelijke studies om
de wetgever te helpen werkelijkheidsgerichte en sociaal verantwoorde maatregelen te treffen. Met het oog daarop
organiseerde de Belgische regering een
Centrum voor bevolkings- en gezinsstudiën. Driemaal per jaar publiceert deze

studiegroep degelijke geschriften die de
ruimste belangstelling verdienen bij allen
die verantwoordelijkheid dragen voor de
res publica. Nummer 2 bevat studies
over de mortaliteit en de vruchtbaarheid (J. Morsa, L. van Dierdonck, H.
Damas, e.a.) ; nummer 3 is geheel gewijd
aan de veroudering van de bevolking en
het bejaardenprobleem (J. van Houtte) ,
met een uitvoerige bibliografie.
J. Kerkhofs
VRANCKX, L., Sociologie van de zielzorg. (Reeks Randgebieden 11), Lannoo, Tielt/Den Haag, 1964, 192 pp., ing.
F. 92, geb. F. 118.
Dit essay is een theoretische benadering
van de zielzorg door middel van de sociologische categorieën functie en structuur. „Het functionele gaat uit van de
rijkdom van het bestaan zelf in zijn oneindig rijke dimensionale noodzakelijkheid", terwijl doorheen het institutionalisatiemoment de functie „tot structuur
van de gemeenschap wordt verheven"
(p. 19 en 28) . S. behandelt eerst de functie en de structuur in de levende gemeenschap en analyseert de grondslag en de
inhoud van de menselijke verhoudingen
met hun structureel-functionele tegenstelling. Vervolgens onderzoekt hij de kerke-

lijke inplanting in onze tijd. Tenslotte
pleit hij voor een herwaardering van het
functionele in het zielzorgbeleid, waarbij
hij zijn sociologische categorieën toepast op diverse domeinen van de pastorele activiteit: het gezin, de jeugdgemeenschap, de onmaatschappelijken, de
buurt- en de parochiegemeenschap.
„Onze tijd heeft immers het té sterk uitgesproken organisatorische achter zich
gelaten en streeft naar meer spontaanmenselijke contacten" (p. 170) . Afgezien
van het feit dat het werk hier en daar
moeilijk geschreven is en dat de vooropgestelde functie-structuur-hypothese
haar beperkingen met zich meebrengt,
ontwerpt S. een originele en vruchtbare
analyse van de zielzorg van onze tijd.
De gemeenschapszielzorg zal in de toekomst „een betere kennis van het gegeven en een sterkere methodische scholing
vragen, die beter tot een resultaat kan
komen." (p. 191)
M. van Gijsegem
TILLARD, J. M. R., Notre pastorale mise
en question. (Cahiers de communauté
chrétienne, 2)
Montréal, 1964, 159 pp.
Dit kleine geschrift van de Canadese
theologieprofessor getuigt van een uitzonderlijk aanvoelen van het huidige
kerkgebeuren. Uitgaande van het Godsvolk in diaspora en van de plaats van de
„gewone" gelovige daarin wordt een hele
pastoraal opgebouwd waarbij de kerkelijke structuren volledig herleid worden
tot hun rol van diakonie voor het levende
Godsvolk, dat primair gesteld wordt. Het
is een boek dat de priesters en religieuzen uitnodigt tot meer eerlijkheid tegenover de gelovige leken.
J. Kerkhofs
Mens en Medemens Serie
SIMON, Herbert A., Besluitvorming, een
moderne bedrijfswetenschap. „Een
nieuw type industriële revolutie verschijnt
aan de horizon". Met deze triomfantelijke
uitroep opent de deken van de School of
Commerce, Accounts and Finance te
New York dit boekje dat de neerslag
vormt van een drietal gastcolleges die
Simon in 1960 aan genoemd instituut gaf.
De titel doet meer verwachten dan de
lezer aan werkelijk grondige analyse in
dit werkje zal aantreffen. S. behandelt enkele resultaten in het onderzoek naar
nieuwe technieken voor „geprogrammeerde" en „niet-geprogrammeerde" typen
van besluitvorming en vergelijkt deze
nieuwe procedé's met de vroeger of vandaag de dag nog steeds in zwang zijn-
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de „klassieke besluitvormingsprocessen".
Hier voegt hij nogal haastig en met een
niet direct bevredigende argumentatie aan
toe dat de grootheid van de mens door
de verworvenheden van de computer
geenszins aangetast hoeft te worden. Bij
deze en soortgelijke passages in het
boekje heb ik het gevoel dat het de auteur
niet in de eerste plaats begonnen is om
een objectieve nuchtere presentatie te
geven van onderzoekresultaten die op dit
terrein geboekt zijn. Hij wekt de indruk
bepaalde verdere bedoelingen te hebben,
n.l. een „open" instelling te willen aankweken bij de mensen tegenover wat
hierboven „een nieuw type industrieële
revolutie" werd genoemd. Dat is overigens zijn onbetwist goed recht; maar
het is minder rechtmatig, uit wetenschappelijk oogpunt, als hij dat impliciet, min
of meer verholen tussen de regels door
vlecht. Het kan nooit kwaad èn voor de
auteur èn voor de lezers als ethische of
pedagogische apriorismen duide lijk en expressis verbis op de voorgrond geplaatst
worden. Er is hier slechts sprake van de
resultaten van een soort verkenning.
Maar voor wie is dit boekje dan geschreven? De specialisten hebben de beschikking over een veel uitgebreider en gedetailleerder litteratuur, (waarin ze de
naam van Simon trouwens telkens ontmoeten zullen) . Bedrijfsleiders en andere
mensen „uit de praktijk" kunnen hoogstens geïnteresseerd voor deze materie
raken als zij een (nog alleszins speculatieve) indruk willen krijgen over het hoe
en wat van de bedrijfswereld van hun
kleinkinderen. Concrete richtlijnen of
suggesties voor het huidige beleid zullen
ze in dit boek niet vinden. Dan rest ons
de zg. „geïnteresseerde leek". Deze figuur tenslotte zal, als hij goed zekerheden van speculaties weet te scheiden
zich een indruk kunnen vormen van de
vorderingen die men met behulp van computers (schaakmachines o.a.) met het
analyseren en imiteren van menselijke
denkprocessen in hun meest algemene gedaante, op het ogenblik maakt. Verder
zal hij hier tot het inzicht komen dat niet
alleen produktie en distributieprocessen
in belangrijke mate geautomatiseerd gaan
worden, maar dat er eventueel ook dergelijke mogelijkheden in de toekomst zullen
ontstaan voor wat betreft de processen
die iets met besluitvorming uitstaande
hebben. Het lijkt me echter gevaarlijk om
op basis van de huidige kennis en ervaring met de „eerste industriële revolutie"
hetzij een pessimistische hetzij (gelijk
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onze auteur dat doet) een onverdeeld optimistische prognose te stellen.
G, Wassenberg
PEN, Prof. Dr. J. e.a., Wij en de welvaart (Serie Mens en Medemens, No.
55) . — Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1964, 77 pp.
Verslag van een congres der Sociale Interacademiale Ned. Federatie van Universitaire Studieverenigingen in de sociale wetenschappen. Prof. Pen spreekt
vanuit economisch standpunt over „Verleden, heden en toekomst van de welvaart", waarbij de aandacht wordt gevestigd op een serie welvaartstekorten en
de noodzaak wordt aangegeven om de
ontplooiing van de mens te zien als doel
van welvaartsbevordering. Prof. Zahn
bespreekt in zijn inleiding „Welvaart als
sociale uitdaging" vooral problemen rond
de consumptie. Prof. Baudet wijst als historicus op de culturele implicaties van de
welvaart, in een betoog dat getiteld is
„Historisch perspectief". G. Isbary geeft
tenslotte als planoloog een uiteenzetting
over „Gevolgen van de welvaartstoename van grote bevolkingsgroepen in de
ruimtelijke ordening". Zowel het thema
als de veelzijdige belichting ervan maken
dit boekje tot een zeer nuttige publikatie.
J. Kijm

TONEEL
RIPELLINO, Angelo Maria, Majakowski

und das russische Theater der Avantgarde. — Kiepenheuer und Witsch, Köln,
1964, 351 pp.
De Italiaanse Slavist R. wil de dichter
en toneelauteur Majakowskij (1893
1930) en de Russische avantgarde van
voor en na de 1 e wereldoorlog verdedigen. Wie echter zijn analyses van deze
vernieuwingsbeweging met haar pleiade
van futuristische acteurs, regisseurs (van
Meyerhold tot Eisenstein) en plastische
kunstenaars doorneemt, krijgt de indruk
dat nu de Westeuropese avantgarde behoefte heeft aan verdediging. De explosieve periode waaraan deze monografie
(de eerste in het Westen) gewijd is,
heeft weinig te benijden gehad. Geen
wonder dat de partijformalisten, na Majakowskij eerst in de zelfmoord te hebben gejaagd, thans de boel liever gehistoriseerd bekijken.
C. Tindemans
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BROWN, Ivor, What Is A Play? —
Macdonald, London, 1964, 159 pp., 12/6.
In tien simpele hoofdstukjes wandelt S.
hand in hand met de doorsneetoeschouwer door toneel en theater. Hij gaat
daarbij uit van recente (Britse) TV-opvoeringen en leert, wat precies de
waarde uitmaakt van een stuk, een rol,
een auteur, een acteur, een regisseur.
Aan het eind heeft hij aldus het hele
complex verklaard. Gemoedelijk, rustig,
bevattelijk en helder is het een dankbare
C. Tindemans
gids.
CLUNES, Alec, The British Theatre. —
Cassell, London, 1964, 188 pp., 36/–.
De bekende Britse acteur en directeur
(elf jaren Arts Theatre te Londen) legt
een geschiedenis van het Britse theater
voor, vanaf de Romeinse schouwburgen
tot nu. Vulgariserend werkt ze door de
beknoptheid, de al te uitsluitende aandacht voor historische groten en de,
overigens voortreffelijke, beelddocumentatie (veel uit S.'s bezit), en anderzijds
is ze voldoende wetenschappelijk omdat
het beslissende detail wordt aangeduid,
de stijlschakels gereleveerd en de wisselwerking theater-toneelletterkunde nergens geloochend. Instructief en prettig te
C. Tindemans
lezen.
STRINDBERG, August, Okkultes Tagebuch. Die Ehe snit Harriet Bosse, —
Claassen Verlag, Hamburg, 1964, 207 pp.,
DM 14.80.
„Dagboek" omdat het de data en feiten
uit S.'s derde huwelijk optekent, „occult"
omdat hij tijdens deze periode sterk gelooft in telepathie. Dit vreemde boek
vormt een raadselachtig mengsel van
eenvoudige notities en geëxalteerde voorstellingen. Belangrijker is het dat het in
staat stelt vele facetten van de auteur
terug te vinden is zijn menselijke persoonlijkheid (droomwereld, irrealiteit, obsessie van de dood) .
C. Tindemans
WETENSCHAP
SCHAAR, P. J. van der, Dynamik der
Pseudologie (Der pseudologische Betriiger versus den grossen Tauscher Thomas
Mann) . — Ernst Reinhardt Verlag, Miin
chen/Basel, 1964, 100 pp., D.M. 7.80.
De opzet van deze studie is eigenlijk al
in de titel gegeven. De auteur-psychiater

beschrijft het psychodynamisme van de
pseudologie na eerst de ontwikkelingsgang van een hieraan lijdende 32-jarige
man te hebben gerefereerd; daarna confronteert hij de lezer met persoon en werk
van Thomas Mann, waarbij hij uitgaat
van diens geesteskind Felix Krull, en
formuleert enkele verschillen tussen Krull
en geëxternaliseerde bedriegers; tenslotte
onderscheidt hij enkele typen van bedriegers met pseudologische en niet-pseudologische psychodynamismen. Zonder een
pathobiografie van Thomas Mann te willen schrijven, zet Van der Schaar uiteen
dat bij Felix Krull, d.i. bij Thomas Mann,
het pseudologische dynamisme in een
existentiële modus is opgenomen terwijl
dit bij typische pseudologen in een deficiente modus aanwezig is. Dit boek, dat
de gestelde problematiek wezenlijk verheldert, is zowel voor psychologen en
psychiaters belangwekkend als voor geinteresseerden in de literator Thomas
Mann.
J. J. C. Marlet
Kriminalbiologische Gegenwartsfragen,
heft 6; Vortrage bei der XII. Tagung der
Kriminalbiologischen Gesellschaft von 3.
bis 6. Oktober 1963 in Heidelberg. Herausgegeben von Thomas Wiirtenberger
und Johannes Hirschmann. — Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1964, 100 pp.,
D.M. 21.
Het congres in oktober 1963 was gewijd
aan alcoholisme en criminaliteit. De gehouden voordrachten, welke in het onderhavige boekje zijn gebundeld, betroffen
de volgende onderwerpen.: Kriminologie
und Strafrecht (Dr. K. Lackner), Die
Alkoholfrage in soziologischer Sicht
(Prof. Dr. G. Wurzbacher) , Die Personlichkeit des Alkoholtters (Prof. Dr. St.
Wieser) , Zur Kriminologie der akuten
Alkoholpsychosen (Prof. Dr. J. Hirschmann), Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Rauschtaters (Prof. Dr. A.
Derwort), Die Behandlung des Alkoholtaters in kriminalpolitischer Sicht (Prof.
Dr. L. van der Horst) , Alkohol und Sexualdelikte (Prof. Dr. K. Wagner) . Elk
dezer bijdragen getuigt van grote deskundigheid. Belangstellenden in de hier behandelde criminologische aspecten van
het alcoholisme zullen erkentelijk zijn
voor de realisering van deze bundel. Een
bijzonder woord van dank moge worden
uitgesproken tot de redacteuren van Heft
6 i.v.m. het inleidende artikel waarin
hulde wordt gebracht aan Prof. Dr. Ernst
Kretschmer die 8 februari 1964 op 75-jarige leeftijd overleed.
J. J. C. Marlet
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HENTIG, Prof. Dr. Hans von, Der
nekrotope Mensch (Vom Totenglauben
zur morbiden Totennhe). Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1964, 129 pp.,
D.M. 28.
In dit 30ste deel van de reeks Beitrge
zur Sexualforschung
orschung wordt de nekrophilie beschouwd als een extreme uiting van
de nekrotropie. Het begrip nekrotropie is
door de auteur gecreëerd naar analogie
van bestaande begrippen zoals chemotropie, phototropie e.d. Het eerste deel van
deze boeiende en diepgaande studie omvat een en ander over de wisselwerking
tussen levenden en doden, voorvaderverering, kerkhoftaboes en tenslotte doorbreking van de rust der gestorvenen
(vloeiende overgang van liefdesuitingen
naar sexuele en agressieve delicten) . In
het tweede deel worden nekrophile manifestaties behandeld: grafbreuk, lijk
schending en nekrophagie als perverse
uitingen. Speciaal de verwerking en ordening van gegevens uit de desbetreffende literatuur is bijzonder indrukwekkend.
Aan het slot van het boek wordt nader
ingegaan op de dubbelzelfmoord en haar
achtergronden. Een fraaie studie van
hoog wetenschappelijk gehalte.
J. J. C. Marlet
VARIA
TIMM, Albrecht, Kleine Geschichte der
Technologie. Urban Biicher 78, W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, (imp. J.
Meulenhoff, Amsterdam), 1964, 219 pp.,
D.M. 4,80, f 5,45.
Deze pocket geeft vooral veel feitenmateriaal uit de geschiedenis van de technologie, d.i. de wetenschap over de omvorming van grondstoffen tot gebruiksvoorwerpen. De duitse bronnen zijn duidelijk meer gebruikt dan bijv. de engelse.
In de tweede helft van het boek wordt
de stof enigszins gegroepeerd onder het
hoofd communicatiemiddelen (in de ruime zin van het woord), maar ook hier
blijft het in hoofdzaak een bonte presentatie van feiten.
P. van Breemen
S'1 ERN, Carola, Ulbricht. — Kiepenheuer El Witsch, Kóln/Berlin, 1963, 357
pp.

De schrijfster is niet aan haar proefstuk
op het gebied van de kennis van de
D.D.R. Tot 1951 was ze belast met een
leeropdracht aan de partijhogeschool van
de S.E.D. Na haar vlucht heeft ze zich

helemaal gewijd aan de studie van de
partij en van de personen die ermee verbonden zijn, eerst als assistente aan de
Vrije Universiteit in West-Berlijn, later
als lector in een uitgeverij. In 1957 verscheen van haar hand S.E.D., Portrat
einer bolschetvistischen Partei, dat onmiddellijk als een standaardwerk geprezen werd. Onderhavig boek draagt een
titel die niet helemaal de lading dekt. Het
is rijker dan wat alleen een biografie kan
bieden. Want het is wel zo dat het leven
van een figuur als Ulbricht tamelijk eentonig en volgens strakke lijnen verlopen
is: het leven van een partijlid, dat zich
langs het partij-apparaat heeft opgewerkt
tot de hoogste top: de secretaris-generaal.
Nooit kan men hem een initiatief toeschrijven. Hij is slechts de uitvoerder van
het bevel van Moskou. Carola Stern
geeft echter veel meer. Aan de hand van
een levensschets van Ulbricht is ze erin
geslaagd een sterk gedocumenteerde geschiedenis te schrijven van de Duitse
Communistische Partij, die trouwens een
van de hoofdpilaren was van de internationale communistische beweging. Vandaar dat dit boek zeer belangrijk moet
genoemd worden. Temeer daar het aangevuld werd door een aantal documenten, een chronologische tabel en een degelijk uitgewerkte bibliografie.
A. Van Peteghem
RODGER, P. C. en L. VISCHER, The
fourth World Conference on Faith and
Order. Montreal 1963. — SCM-Press,
London, 1964.
Blz. 9-38 geeft een overzicht over de
dagorde van de twee weken durende
Conferentie van Montreal. Blz. 39-90
geven de hoofdinhoud der rapporten op
zeer vakkundige en suggestieve wijze: het
beste zijn die over de Stichting der Kerk
en over de Traditie. Geschikt voor eerste
kennismaking en gespreksgroepen.
W. Boelens
CAZAUX, A.-M., Pour la liberté scolaire (1944-60). J. David, Evêché de
Lucon (Vendée), 1964, 160 pp., NF. 15.
De bisschop van Lucon, een der meest
vitale christelijke gebieden in Frankrijk,
publiceert een verzameling documenten
(toespraken, brieven, artikelen) die betrekking hebben op het schoolprobleem
in Frankrijk tijdens de periode 1944-'60.
Bedoeling is noch geschiedschrijving,
noch polemiek, doch een bijdrage tot de
verduidelijking van de kerkelijke leer terzake.
J. Kerkhofs
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DRIBERG, Tom, The mystery of Moral
Re-Armament, — Secker and Warburg,
London, 1964, 317 pp., 35 sh.
De auteur, die een zeer bekend Labour
party leider is, geeft dit boek de ondertitel: a study of Frank Buchman and his
movement. Maar dit wat geforceerd wetenschappelijk aandoend geschrijf is weinig meer dan het omgooien van een vuilnisbak. Wanneer men alles wat tegen
Buchman en de morele herbewapening
kan worden ingebracht verzamelt, kan het
uiteindelijk effect weinig meer zijn dan
een bekentenis dat het geen beweging is
van heiligen, maar van doodgewone
zwakke mensen. Ook al werken deze mensen zelf misschien wat al te vlot met absolutisme (de vier bekende ' absolutes') ,
gaat ieder weldenkend mens er van uit
dat het vele fouten en feilen moet hebben.
Bij het ophalen van het vuil gaat Driburg
zo ver dat een verdachtmaking of beschuldiging in de krant, die door de beweging niet werd tegengesproken of
weerlegd, bijgevolg waar moet zijn. Het
merkwaardige is dat de zwaarste beschuldigingen tegen de morele herbewapening,
te weten het kweken van indifferentisme
en het opgeven van het typisch christelijk karakter, slechts vluchtig ter sprake
komen. Het enig waardevolle van het
boek lijkt ons een historisch overzicht van
ontstaan en ontwikkeling van de beweW. Peters
ging.
VOS, Dr. F., en Dr. E. ZORCHNER,
Spel zonder Snaren, Kluwer, Deventer, 1964, 285 pp.
Twee mensen, die het Oosten goed kennen, schrijven een boek over Zen, een
sinoloog en een japanoloog. Ze staan
beide met de voeten op de grond en ieder
kent zijn eigen gebied uitstekend en dus
kan men wat verwachten. Men is dan
ook inderdaad geenszins teleurgesteld.
Integendeel, Zen, dit exotisch voortbrengsel van de Chinese cultuur, dat later gejapaniseerd een grote invloed heeft uitgeoefend op een zekere levenshouding in
Japan, wordt ons door beide schrijvers
met een zekere helderheid voorgehouden,
een inderdaad grote prestatie. Dank zij
de Westerse radar, waarover beide
auteurs beschikken en dank zij de bakens,
die ze zelf hebben uitgezet, zijn ze door
de dikke Zen-mist, ondanks alles, veilig
geland. Onder die bakens mag ik noemen
het feit, dat ze niet gepoogd hebben Zen
naar het Westen te exporteren, maar
slechts getracht hebben de Westerse lezers voor enige tijd en als een soort ver-

pozing binnen te leiden in een geheel andere cultuursfeer. Verder spreekt prof.
Vos zeer juist van 'een fad of rage voor
Zen in het Westen en van het dwepen
met het onbekende'; verder zijn beide
schrijvers 'wars van een geëxalteerd dwepen met z.g. Oosterse wijsheid'. Het is
vooral aan deze bakens te danken, dat
de beide auteurs ondanks het feit dat
ze over Zen schrijven — toch nog gebalanceerd blijven. Aldus maken ze deel
uit van die 5 % die over Zen schrijven
en toch de moeite waard zijn om gelezen te worden. Ik wijk wel enigszins af
van Dr. Zurchners mening, dat Zen ondenkbaar is zonder de impuls van het
boeddhisme. Ch'an is door en door Chinees en Zen is door en door Japans, misschien wel enigszins producten van acculturatie, maar dan zo dat de boeddhistische invloeden minimaal zijn en waar
de inheemse (resp. Chinese en Japanse)
inventaris overheersend is. Men moet dit
voortreffelijke boek gaan lezen. Maar
men moet niet verwachten, dat men daarna een boek zonder letters kan lezen of
een luit kan bespelen zonder snaren; dit
was ook niet wat de auteurs voor ogen
stond, toen ze dit Spel zonder Snaren de
wereld instuurden.
H. van Straelen
TODD, John M., Martin Luther. A biographical study. --- Burns and Oates,
London, 1964, 290 pp., 30 sh.
De naam van de wat bellicose bekeerling
Todd betekent dat de lezer zich voorbereiden moet op een zeker anti-traditionalisme. Op zich is dit niet erg; wanneer
men echter, vooral in de aanvang van
het boek, herhaaldelijk perhaps, probably
en equivalente woorden of uitdrukkingen
tegenkomt, gaat men vermoeden dat a
tout prix Luther anders getekend moet
worden dan tot nu is gedaan. Men begint
dan onwillekeurig wat skeptisch te staan
tegenover de poging, en zulk skepricisme
gaat geleidelijk aan hand in hand lopen
met geïrriteerd worden; schr. steunt doorgaans zijn beweringen op secundaire of
tertiaire bronnen, wier waarde en betrouwbaarheid de lezer niet kan beoor
delen, maar die schr. eenvoudig als vaststaand aanneemt. Hier komt nog bij dat
theologische onderwerpen vaak ter sprake
komen, waarbij schr. de zaken al te dikwijls niet zuiver stelt, maar steeds zo dat
de weegschaal iets naar Luther's kant
doorslaat. Zodoende maakt deze studie
geen overtuigende indruk; men heeft
schr.'s eigen perhaps, possibly, zo in het
hoofd, dat men het bijna instinctief op
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dit portret gaat toepassen. Het grootste
tekort is echter dat schr. vrij kritiekloos
Luthers visie op de Kerk van de late
middeleeuwen en het begin der zestiende
eeuw als juist aanneemt. En blijkbaar is
het allemaal legalisme dat de klok slaat.
Tijdgenoten als Thomas More en Fisher
zagen ook nog heel andere kanten van
de Kerk, en deze visie was voldoende om
van hen martelaren te maken. Merkwaardig dat Todd hier heel erg blind voor is;
het ondermijnt de waarde van zijn studie
W Peters
in niet geringe mate.
Beginnende
volwasKLERK, Dr. L. de,
senheid, De psychologie van de jonge
man en de jonge vrouw van eenentwintig
tot dertig jaar. Uitg. De Toorts, Haarlem, z.j., 172 pp., f 14,50.
In dit boek wordt op betrekkelijk eenvoudige wijze een beeld geschetst van het
bestaan der jonge volwassenen in onze
samenleving. Na enkele meer algemene,
inleidende hoofdstukken komen arbeid,
huwelijk en gezinsleven ter sprake. De
auteur kon niet steunen op voorbeelden
van een dergelijke opzet, zodat hij zich
voor een zware opgave geplaatst zag.
Het resultaat van zijn studie verdient onze
volle waardering, al vraagt het thema
eigenlijk om bredere en meer gedetailJ. Kijm
le2rde behandeling.
VERHULSDONK, Eduard, Das Kosmische Abenteuer, Der Mensch zwischen
Sterne und Atomen. — Josef Knecht,
Frankfurt am Main, 1964, 360 pp., 4 pl.,
DM. 19.80.
Wetenschap moet men in dit uitstekend
geschreven en mooi uitgegeven werk
eigenlijk niet zoeken. Men kan er nochtans veel uit halen, vooral begrip voor
dat facet van ons wereldbeeld, dat door
de enorme ontwikkeling van de fysica
gedurende de laatste halve eeuw bepaald
wordt. De ietwat romantische aanhef van
het eerste deel (Makrokosmos) houdt S.
natuurlijk niet vol wanneer het erop aankomt exacte wetenschappelijke gegevens
mee te delen; toch blijft hij boeien, ook
in zijn tweede deel (Mikrokosmos), dat
ons de geheimen van de stof in zekere
-- binnen de perken van een niet-technische uiteenzetting ruime — mate ontsluiert. Een niet geringe verdienste van
het werk is de afdoende, hoewel terloopse, wijze waarop schrijver afrekent
met enkele ongegronde speculaties en
misvattingen over ruimtevaart, relativiteitstheorie e.d., die door de science-fiction in de geest van velen, ook intellectuelen binnengebracht werden. Het derde
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deel, dat de enigszins misleidende titel
`Menschenwelt' draagt, is eerder een wijsgerige bezinning op het vorige, en zal
uiteraard niet eenieders instemming krijgen op alle punten. Ook hier geen vakfilosofie, wel bedenkingen, die door de
soliede wetenschappelijke basis en de belezenheid waarop ze steunen, zonder uitzondering lezens- en overwegenswaard
zijn. Een boek dat de moderne intellectueel, die 'bij' wil zijn, graag en met
vrucht lezen zal.
E. De Graeve
KASSER, Hans, Panorama Suisse, publié
par l'Office National Suisse du Tourisme
aux Editions Artemis, Zurich, 1963, 80
pp., 156 pl., 40 kl.pl., geb. DM. 68.
Bij gelegenheid van de Nationale Zwitserse Tentoonstelling te Lausanne in de
zomer 1964 verscheen een prachtig boek
over Zwitserland dat de toeristische
schema's waarachter het werkelijke Zwitserland wel eens verdwijnt niet uit de
weg gaat, maar ze op een handige manier
weet aan te wenden, ze openlegt, en verdiept. Handig is het in elk geval de
Zwitserse realiteit deels door Zwitsers,
deels door buitenlanders te laten voorstellen. Vier Zwitsers nemen meer regionale aspecten voor hun rekening. Vijf
buitenlanders hebben het over de Zwitserse regeringsvorm, over Zwitserland
als gebuur, over de 'schone Mbglichkeit
Schweiz', over Zwitserland in de Italiaanse literatuur, over de 'jardin fermé,
ouvert sur le monde'. De illustratie staat
niet rechtstreeks in verband met de tekst.
Beide spelen door elkaar. Maar de illustratie houdt de bovenhand. Het is duidelijk de bedoeling van dit boek te laten
aanvoelen hoe in Zwitserland verleden
en heden, natuur en stad, mens en techniek, individu en gemeenschap in een
harmonische verhouding samenleven, als
in een soort aards paradijs. En met dit
laatste hebben we dan ook de grens aangeduid waarover dit inderdaad prachtige
boek dat de Zwitserse werkelijkheid wil
weergeven, weer in de onwerkelijkheid
tuimelt. Het is hier alles zo volmaakt.
Zelfs een ruïne. Werner Kmpfen krijgt
in het boek zelf dat hij inleidt een antwoord op zijn retorische vraag of een
Zwitser .-- 'eingespielte Diener der Sachlichkeit' nog in staat is tot een pathetisch woord. Het boek is niet zoals hij
het misschien had gewild: `uberschwenglich, kuhn, rhapsodisch, ja masslos', maar
`trocken, nuchtern, sachlich und veristisch'. Maar dat op een volmaakte wijze.
S. Heester
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LANGNEB, L., Vom Sinn und Unsinn
der Kleidung. — ZIllstein Verlag, Darmstadt, 240 pp., 142 afb., geb. DM 19,80.
Lawrence Langner, stichter van het American Shakespeare Theatre en van de
Theatre Guild van New York, vond in
zijn toneelervaring het geschikte uitgangspunt om te gaan nadenken over zin
en onzin van de kleding. Op het toneel
liggen de verhoudingen tussen personage
en kledij, en tussen personage, kledij en
speler duidelijker dan elders. Maar zijn
de verhoudingen hier minder verborgen
dan in het door-de-dagse leven, zij verschillen er niet wezenlijk van. Of we het
ons bewust zijn of niet, ieder van ons
speelt zijn personage en in dat spel vervult de kleding een primordiale rol. De
verhouding van de mens tot zijn kledij
ligt in twee spreekwoorden paradoksaal
maar volkomen uitgedrukt: „de kleren
maken de man" en „de kleren maken
de monnik niet". Op boeiende wijze
beschrijft Langner de rol die de kleding in de evolutie van de beschaving
heeft gespeeld. Hij heeft het over de kledij van onze prehistorische voorvaderen,
over de kledij in religie en maatschappelijke omgang, over de verhouding van
mode tot kledij en zoveel andere dingen
meer die een of ander verband hebben
met het streven van de mens om zich
door verhulling, toevoeging of ontbloting
meer te laten gelden. Na het boek van
Langner gelezen te hebben is er maar één
conclusie: de kledij is de tweede natuur
van de mens. Het boek is goed geïllu
streerd.
S. Heester
SERAFIAN, M., De Pelgrim. De Kerk,
paus Paulus VI en het concilie op een
keerpunt van de geschiedenis. — Ambo,
De Fontein, Utrecht, 1964, 309 pp.
Dit is geen verslag van de tweede zitting
van het Vatikaans concilie, dit is geen
historisch boek waaruit wij feiten kunnen
leren. Lees slechts de spannendste pagina's om u hiervan te overtuigen: 212219. „Die avond werden Ottaviani, Antoniutti en Siri bij de paus geroepen";
volgt van die zeer geheime bijeenkomst
en van wat in de volgende dagen door
allerlei personen in de pauselijke werkkamer besproken werd een „verslag" als
zelfs een stiekum aangebrachte mikrofoon
niet had kunnen vastleggen. Wij hebben
hier kennelijk te doen met een draaiboek
voor een film, die zeker wel naar aanleiding van De Pelgrim gemaakt zal worden. Hiermee is tevens gezegd, dat het
boek zijn verdiensten heett, spannend is.

Schrijver wil aantonen, dat de nieuwe
paus begonnen is met trouw het programma van zijn voorganger uit te voeren, dat hij tijdens de tweede zitting tot
de overtuiging kwam, dat een Concilie
zijn weg niet was; en dat hij tijdens die
zitting meer en meer onder de bekoring
kwam van wat hij als zijn eigen weg zag
en waarvan trouwens niemand de waarde zal ontkennen: een ontmoeting met
patriarch Athenagoras in het Heilige
Land. Het is natuurlijk mogelijk, dat Serafian met de geniale intuïtie van een
kunstenaar het zieleproces van paus Paulus naar de werkelijkheid getroffen heeft,
en dat aldus in een hogere zin zijn boek
toch „historisch" te noemen is. Ook dan
echter moeten wij bedenken, dat De Pelgrim afsluit eind januari 1964, en dat de
door hem geschetste figuur nog lang niet
aan het eind van zijn ontwikkeling is.
Cl. Beukers
HURD, D. L., and J. j. KIPLING editors, The Origins and growth of Physical Science. --- Pelican Book A 534 El
535, 1964, Volume 1 343 pp., Volume 2
427 pp., 6 S. per deeltje.

Deze twee pockets bieden een verzameling van oorspronkelijke teksten uit de
werken van 55 grote wetenschapsmensen, van Aristoteles tot Max Planck. De
bedoeling is, hun ontdekkingen weer te
geven, niet zoals wij ze nu begrijpen,
maar zoals zij ze zelf zagen. Aan elke
tekst gaat een korte inleiding vooraf,
waarin vooral enkele historische feiten
worden aangestipt die de tekst toelichP. van Breemen
ten.
De oudere mens en zijn lectuur. --- Katholiek Bibliotheekcentrum, z.j. (1964) , 94
pp., geïll.
De katholieke nationale federatie voor
bejaardenzorg heeft een boekje uitgegeven over lectuur en leesbelangstelling
van oude mensen. Het werkje begint met
een boeiende inleiding van Prof. K. van
der Loo over het leven van de oudere
mens en de lectuur daarin. Vervolgens
lezen wij het verslag van een forum, dat
naar aanleiding van dit onderwerp is gehouden. Bovendien is er een zeer uitvoerige boekenlijst aan toegevoegd, die een
veelzijdige oriëntatie geeft over boeken
die oudere mensen doorgaans graag
lezen. Voor allen die bejaarden willen
helpen om ook door middel van lectuur

hun leven te veraangenamen, is dit een
C. de Groot
praktisch boekje.
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DECHANET, J. M., Yoga chrétien en
dix lesons. Desclée De Brouwer,
Brugge, 1964, 212 pp., F. 75.
Deze lessen komen het bekende boekje
La voie du silence aanvullen. De auteur
geeft hier een meer gedetailleerde beschrijving van de yoga-oefeningen, met
aanduidingen over hun therapeutische
waarde en met meer tekeningen van de
lichaamshoudingen. In de laatste les en
een paar appendices geeft de auteur ook
enkele wijze raadgevingen van meer algemene aard, hoe men zijn leven kan
inrichten om het lichamelijk en psychisch
M. De Tollenaere
gezond te houden.
MEER, Prof. Dr. F. van der en Drs. G.
Lemmens, Kleine atlas van de Westerse
beschaving. Elsevier, AmsterdamBrussel, 1964, 224 pp., geïl. f 9,75.
Nu is ook verschenen in deze reeks de
Kleine Atlas van de westerse beschaving,
die alle goede eigenschappen heeft van
zijn voorgangers. De boeiende, suggestieve tekst en de instructieve kaarten zijn
van Prof. F. v. d. Meer, die binnen het
bestek van betrekkelijk weinig pagina's
zeer veel en ook zeer belangrijke dingen
weet te zeggen. De afbeeldingen werden
verzorgd door G. Lemmens. Men kan
hier terecht de uitdrukking: verzorgd, gebruiken, want uit alles spreekt een grote
toewijding om een gaaf en nuttig boek te
leveren.
C. de Groot

POCKETS
Urban-busher
RUD, Einar, Giorgio Vasari, Vater der
europáischen Kunstgeschichte. — W.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1964, 147
pp., geïll. f 5,45.
De naam van Vasari is bij velen welbekend. Men zal u vertellen, dat hij als
voorbeeld heeft gediend, door zijn werk
over Italiaanse kunstenaars, voor het
Grote Schilders-boek van Karel van
Mander. Maar daarmede is waarschijnlijk
de actuele kennis over deze schrijver en
kunstenaar uitgeput. Einar Rud geeft ons
een degelijke, pittig geschreven levensbeschrijving van deze vermaarde figuur
uit de Italiaanse renaissance. Bovendien
belicht het op interessante wijze de
periode uit de kunstgeschiedenis, die wij
kennen onder de naam van Manierisme.
Wij bevelen dit werkje zeer gaarne aan.
C. de Groot
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Aula-boeken
EPSTEIN, Isidore, Geschiedenis van het
jodendom. De oorspronkelijke titel van
dit werk luidt: „Judaism, a Historical
Presentation', en in het voorwoord zegt
de auteur, rector van het Jews College te
London en bekend om zijn vele publikaties over judaica, dat zijn boek geenszins
een geschiedenis van de joden bedoelt te
zijn. Wel wil het zich bezighouden met:
„het jodendom als een godsdienstige levenswijze met een eigen karakter, en het
probeert deze te beschrijven tegen de
achtergrond van vierduizend jaar joodse
geschiedenis". De Nederlandse titel is
dus enigszins misleidend en schijnt te
speculeren op het overigens zo gelukkige
besef, dat wij christenen een achterstand
hebben in te halen in onze kennis van
de geschiedenis van het Joodse volk. S.
gaat uit van het traditionele standpunt
waarbij we soms wel met verwondering
kennisnemen van zijn opvatting der bijbelverhalen. Het wezenlijke is echter, dat
de auteur een goede inwijding geeft in
zijn joodse wereld. Talloze wetenswaardigheden worden hiertoe opgesomd en
een personen- en zakenregister, met een
door de vertaalster, mej. dr. H. Boas,
voor Nederland bewerkte bibliografie,
maken het boek voor dit doel nog meer
bruikbaar. Wel is het te betreuren, dat
de informatie soms wat droog is en het
karakter heeft van een loutere documentatie. Gelukkig breekt echter de bezieling
soms door, bv. bij de enthousiaste beschrijving van het Chassidisme. Helaas
niet bij andere grote figuren als een Maimonides. Uit de vertaling krijgt men de
indruk, dat Epstein een wat slordige stijl
heeft, waarbij dezelfde woorden of zinswendingen steeds worden herhaald. Uitdrukkingen als „aristotelianisme" (p.
234) worden in een Nederlands filosofisch Lexicon niet licht aangetroffen.
Maar ondanks de bezwaren, welke vooral de titel betreffen, een nuttige informatiebron over „het jodendom als godsdienJ. H. Nota
stige levenswijze".
GEYL, P., Van Bilderdijk tot Huizinga.
Historische toetsingen. — Prof. Dr. P.
Geyl, over wie de kaft van het boek ons
meedeelt dat hij in zijn jonge jaren gelijkelijk is bekoord door de muze der geschiedschrijving en die der schone letteren, beweegt zich met de hier bijeengebrachte
studies in een gebied waar geschiedenis
en letterkunde elkaar raken. Tussen de
twee in de titel van het boek reeds aangeduide hoofd-kopstukken figureren: Mul-
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tatuli en Van Lennep, Busken Huet als
geschiedschrijver, het duo Ter Braak—
Du Perron. Alleen al de laatste twee van
de vijf verzamelde opstellen rechtvaardigen de aanschaf van dit boekje ten volle
vanwege hun actualiteit (ik denk aan de
verschijnende briefwisseling Ter Braak—
Du Perron en aan Leonhard Huizinga's
„Herinneringen aan mijn vader'', rechtstreekse reactie op de hier herdrukte Mademielezing van Geyl) . Bovendien, eerst
her en der verspreid, zijn deze vijf „hooggeleerde essays" nu bijeen te koop voor
een appel en een ei.
F. van Tartwijk
GENICOT, Leopold, Cultuurgeschiedenis
der middeleeuwen. ^-- Deze geschiedenis
van de middeleeuwen, samengevat in één
deel van de Aula-reeks, is een uitstekende
synthese van een belangrijk en boeiend
tijdperk. Hij verdeelt zijn studie in drie
delen: de dageraad, de middaghoogte en
de avondstond. In zekere zin een voor
de hand liggende indeling, maar zij
wordt in zijn visie zeer zinvol. Verschillende illustraties en kaarten geven een
goede toelichting bij de tekst. Voor degenen die minder gemakkelijk uitvoerige beschouwingen over de middeleeuwen zullen lezen, is dit boek een bruikbare
samenvatting van deze periode uit de geschiedenis.
C. de Groot
KWANT, R. C., Fenomenologie van de
taal..--- Prof. Kwant noemt de taal het
ontmoetingsmiddel bij uitstek; het hoeft
daarom niet te verwonderen, dat de zeer
produktieve auteur zich in het voetspoor
van Merleau-Ponty ook heeft gezet aan
het schrijven van een fenomenologie van
de taal. Een filosofie kan alleen door een
filosoof adequaat beoordeeld worden,
doch de schrijver vergeeft ons bij voorbaat en bij Voorwoord onze incompetentie: hij beoogt „een niet al te lijvig
boekwerk waarin de problemen van de
taalfilosofie gesteld worden op een ook
voor de niet-vakfilosoof toegankelijke
wijze" (p. 9). Wie als taalstudent en/of
-docent dit boek leest, heeft het gevoel op
vakantie te zijn: hij verlaat zijn vakgebied voor een avontuur in den vreemde.
Het verheugt hem daarbij natuurlijk, dat
de filosoof aan de taal als scheppende
kracht een centrale plaats toekent binnen
de menselijke existentie. Desondanks bekruipt de linguïst al tijdens zijn uitstap
het heimwee naar huis, want hier wordt
voor zijn gevoel de taal onder de fenomenologie bedolven. Na lezing van deze
fenomenologie van de taal zet hij zich
met de vreugde van het weerzien aan de
„taalkunde van de taal". F. van Tartwijk

Phoenix-Bijbelpockets
Zoals gezegd is over Koningen en Kronieken. W. de Haan, Standaard Boekhandel, Zeist, Antwerpen, 1964, 138 pp.,
no. 9.
De redactie, bestaande uit een Rabbijn,
een Katholieke en een Protestantse Hoogleraar in de Bijbelwetenschap streeft in
deze reeks naar het bevorderen van een
gesprek tussen allen die zich rekenschap
willen geven van de betekenis van de
Bijbel voor individu en samenleving. We
mogen constateren, dat zij daar bij het
groeien van deze reeks beter in slaagt.
Leerrijk is in dit nummer de opvallende
overeenkomst tussen de diverse openbaringsreligies, al zijn er duidelijke nuances. De betekenis van de tempel van
Prof. Dr. Rijk en Drs. Kater; de typering van Elias door de rabbijn en Prof.
de Boer; evenals van Samuel, David en
Salomon geven stof tot overdenking en
van gesprek.
C. Minderop
Zoals er gezegd is over Jesaja (Isaias),
— W. de Haan, Standaard Boekhandel,
Zeist, Antwerpen, 1964, 136 pp., no. 10.
Dit deeltje van de Bijbelpockets is zeer
belangrijk. De verschillende redactieleden
benaderen de profetie op hun eigen wijze
van hun verschillende standpunten. Treffend is de karakteristiek van Isaias,
Osee, Amos en Mikeas. Men wordt er
door geholpen om de profetieën beter te
verstaan.
C. Minderop
Prisma-boeken
Het tweede tiental van de tweede duizend
der Prisma's biedt gevarieerde mogelijkheden: Voor liefhebbers van geschiedenis
het bekende werk van LYTTON
STRACHEY, Victoria, dat niet alleen
de koningin maar haar hele tijd oproept;
Robert MERLE beschrijft in De oorlog
in 'n weekend Duinkerken 1940. M. M.
van PRAAG gidst op wandelingen door
oud en nieuw Parijs. Voor science-fictionverhalen van kwaliteit staan borg Isaac
ASIMOV met Science-fictionverhalen 3
en Arthur CLARKE met Tasten in de
toekomst, H. BOUWMEESTER beschrijft in Prisma-schaakboek 5 de topprestaties van vijftig grote meesters. In
het lichtere genre zijn er P. G. WODEI-IOUSE, Een heer op vrijersvoeten,
Edgar WALLACE, De drie rechtvaardige
mannen, Rex HARRIS, Diamantkoorts en
Sir Ronald HOWE, Interpol, dit laatste
de memoires van een van de oprichters
en voormalig hoofd van Scotland Yard.
R. S.

Pastorale psychologie
en Schuldervaring
De „Bibliotheek voor Pastoraalpsychologie" wordt dit najaar opnieuw aangevuld met een kapitaal werk Pastorale Psychologie en
Schuldervaring, een studie die helemaal aansluit bij De Pastorale
dialoog van R. Hostie en De menselijke relatie in de pastorale
dialoog van A. Godin, twee werken vroeger in deze serie verschenen. Het nieuwe boek werd geschreven door Dr. Arnold Uleyn,
O.M.I. die zijn wijsgerige en theologische opleiding genoot aan
het Angelicum te Rome en aan de universiteit te Leuven, waar
hij doctoreerde op een thesis over de verhouding van hellenistische
en christelijke bestanddelen in de zedeleer van Joh. Chrysostomus.
Dr. Uleyn kreeg voorts eeii psychoanalytische vorming te Wenen
en is lid van „Wiener Arbeitskreis fur Tiefenpsychologie". Hij doceert aan het theologicum te Gijzegem en is visiting professor
van de Lovanium-universiteit te Leopoldstad Daar de auteur dus
niet alleen theoloog is, maar tevens dieptepsycholoog, kon hij, na
een eerste meer beschrijvend-theologiserend deel, ook, in het tweede deel, zeer verhelderend de vele psychologische afweer-mechanismen aangeven die een rol spelen in het onderdrukken of
afwimpelen van de schuldbeleving. Zijn werk laat duidelijk aanvoelen
hoe belangrijk een actief-ingrijpende houding kan zijn, terwijl het
tevens laat uitkomen met hoeveel soepelheid en omz . chtige eerbied
ze te werk dient gesteld.
„Aldus zal dit werk een uitstekende aanvulling zijn op de twee
bovenvermelde studies. Het complementair karakter van deze
werken toont tevens aan dat het geen zin heeft in het leven — en
ook in een pastoraal die het leven bevordert door het te eerbiedigen in al zijn uitingen - één enkele houding in alle omstandigheden te willen handhaven." (R. Hostie, S.J.)
• Pastorale psychologie en Schuldervaring door Dr A. Uleyn,
O.M.I., serie „Bibliotheek voor Pastoraalpsychologie", 13X19cm,
340 blz., ing. 145 F / f 12,50, geb. 180 F / f 15,-
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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
AELRED DE RIEVAULX, Paradisus claustri, vert. A. Hoste. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 24 pp., F. 30.
Aula-boeken. Edma KRAMER, Wiskunde. - Dr. J. van der SCHAAR, Woordenboek
van voornamen, - Prof. Dr. W. STEIGENGA, Moderne planologie. - D. HUISMAN, Esthetica.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964.
Bambusbár and Wasserboffel, — Reproductionen in 6 Farbigen Offset druck, D.M.
19.80.
BEEK, Dr. M. A., Martin Buber.
Het Wereldvenster, Baarn, 1964, 128 pp., f 6.90.
BEERLING, Prof. Dr. R. F., Wijsgerige sociologische verkenningen. l-- van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1964, 225 pp., f 10.90 en f 12.90.
BERKHOF, Dr. H., De leer van de Heilige Geest. — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1964,
134 pp., f 8.90.
BESRET, B., Incarnation ou eschatologie?
Ed. du Cerf, Paris, 1964, 240 pp.,
NF. 9.60.
CAUSSADE, J. P. de, Lettres spirituelles, 2. --- Desclée de Brouwer, Brugge, 1964,
288 pp., F. 180.
CLERCK, K. De, Lodewijk De Raet en Willem Zuidema, Briefwisseling 1891-1892.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1964, 122 pp., F. 122.
COCLE, J., Meisjes van nu. — Grauwzusters, Roeselare, 1964, 175 pp.
CONGAR, Y., KUENG, H., O'HANLON, D., Concilie-toespraken.
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 198 pp., F. 160.
CORREIA, A. J., L'áme de l'Inde moderne. — Eglise Vivante, Leuven, 1964, 50 pp.
DAISNE, Johan, Schimmen om een schemerlamp. — Manteau, Brussel, 1964, 244 pp.,
F. 35.
DEBROEY, Steven, Als een ceder van de Libanon. — De Vroente, Kasterlee, 1964,
264 pp., 16 pl., ing. F. 100, geb. F. 130.
DESQUEYRAT, A. en HALBECQ, M., L'enseignement „politique" de l'Eglise. 2:

L'Eglise et l'état, — Spes, Paris, 1964, 274 pp., NF. 15.30.
DO-C-Dossiers 1: Eredienst in ontwikkeling. r-- Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964,

120 pp., F. 80 (in reeks) , los F. 95.
DROGAT, Noël, Hongerlanden.
Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1964, 154 pp.,
f 9.90.
EICH, Hermann, Duitsers ongewenst. — Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1964, 363 pp.,
f 16.50.
EYCK, L. M. Van, Naar de top van de volmaaktheid. Priester Poppe. — De Vroente,
Kasterlee, 1964, 208 pp., 10 pl., F. 100.
FRIEDRICHS, G., Automation and technischer Fortschritt in Deutschland and den
U.S.A. — Europaische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1963, 392 pp., geïll., D.M.12.80.
GAGERN, Fr. von, De twee-eenheid in het huwelijk. — H. Nelissen, Bilthoven, 1964,
235 pp., f 17.50.
GALLI, Mario von en MOOSBRUGGER, B., Het Concilie I, vert. F. J. M. Audenaerde en M. Hensen. — Lannoo, Tielt, 1964, 144 pp., 144 ill., F. 125.
Gastvrijheid. Over de ontmoeting met Christus in de medemens. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 24 pp., F. 30.
GUARDINI, R., Brieven over levensvorming, bew. door I. Klimmer.
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 148 pp., F.110.
HEERING, H. J., Wegwijzer door de Bijbel. 2: Het Nieuwe Testament, .--- Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1964, 208 pp., F. 65.
HERCK, Luk van, De Heer is met U. I: Van de Advent tot Pinksteren. r-- Patmos,
Antwerpen, 1964, 130 pp., F. 90.
HOEVEN, P. Van der, Blaise Pascal, — Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 112 pp.,
F. 110.
JANSSEN, Em., Wie zegt gij dat ik ben? — De Vroente, Kasterlee, 1964, 256 pp.,
F. 110.
JANSSENS, L., Liberté de conscience et liberté religieuse. --- Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 212 pp., F. 75.
JAPPE-ALBERTS, Prof. Dr. W. en Dr. H. P. H. JANSEN, Welvaart in wording. —
M. Nijhoff, Den Haag, 1964, 304 pp., f 16.50.
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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 uu^1 c-Antwerpen
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12
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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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

JOHANNESSEN, Kre r_mgvik, Zwischen Himmel und Erde. — (imp. LIitg. W. E.
J. Tjeenk Willink, Zwolle), Universiteits forlaget, Oslo, 1964, 311 pp., S. 200.
Kloosterrebollen, door 3 Trapp'_sten. — De Vroente, Kasterlee, 1964, 248 pp., F. 110.
KLIENG, H., Opdat de wereld gelove. — Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 92 pp.,
F. 80.
LAER, Prof. Dr. P. H. Van, Vreemde woorden in de sterrenkunde. — J . B. Wolters,
Groningen, 1964, 127 pp., f 7.90.
Lannoo,
LEPPICH, J., Als Christus door uw stad zou gaan, vert. J. J. Oostdam.
Tielt, 1964, 224 pp., ing. F. 72, geb. F. 98.
LUYCKX, Th., Polltieke geschiedenis van België van 1789 tot heden. — Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1964, 560 pp., 32 pl., 7 krtn., ing. F. 375, geb. F. 495.
Maler im herbstlichen Hain (Der). — Buchheim Verlag, 1964, 36 pp., D.M. 9.80.
Mens en medeaas sere. Prof. Dr. A. G. M. van MELSEN, De moderne sociologie.
— Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964, 87 pp., f 2.90.
MINDERAA, Prof. Dr. P., Opiite112:,/ en vocrdrachten uit mijn Hoogleraarstijd (1948,1964). -- W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 500 pp., f 25.
NEIRINCKX, J. P., Surprise party. — Ontwikkeling, Antwerpen, 1964, 94 pp., F. 110.
NEWMAI',T, Essa 1
. sur le développernent de la doctrine chrétienne, vert. M. Lacroix.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 552 pp., F. 390.
NOLD, R., Griisz2nznnahme Waeistumsbeschleunigung und Zivilisation. — Manz
Verlag, Miinchen, 1964, 104 pp.. D.M. 8.80.
Pel:can bemr.,:s. G M. TREVELYAN, Illustrated English Social History, 4 delen.
Poetry of th2 th:rties,
Pelican and Penguin Books, Middlessex.
bijbelp3ckets. Zo:.!; er gezegd is over jercmia. Zoals er gezegd is over de
profeten der Ballingschap. — W. de Haan, Zeist, 1964, 144 pp.
packet:;, Drs. H. van PRAAG, Psychologische encyclopedic. A. G. WOODHEAD. Kunst en beschaving der West-Gr1eken. Mr. E. FRANQUINET, Jules
Verne, C. WILKESHLTIS, Jan van Ruusbroec. Dr. D. BURGER, Galileo Galilei,
W. de
Zeist. 1964.
Priesterroeping ea Serninarie o.r. van Pater Dr. BRAUN O.F.M. e.a. — J. H. Gottmer,
Haarlem, 1964, 155 pp., f 9.50.
Prisma detectives. H. QUEEN, Moord achterstevoren. M. EBERHART, Verliefd op
de dubbelganger. B. FISCHER, Een meisje van negenticn. R. STOUT. De das
van r,kTera Woli:e. D. SALESBURY DAVIES, Een moordenaar met moraal. —
Het Spectrum. Utrecht, Antwerpen. 1964.
ROELANTS, Nil,, Konen en gaan. 7e dr. — Manteau, Brussel, 1964, 176 pp., F. 35.
ROEST-CROLLIUS, B , De tomatenplukster. — N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam,
1964, 151 pp,, f 8.90.
ROMBAUTS, Dr. 'E., Karel ende Elegast. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964,
74 pp., 4de druk, f 2.40.
Beauchesne, Paris, 1964, 272
RONDET, H., Essais sur la théologie de la grÎice.
pp., NF. 17.10.
ROOS, S. P. de, De ethiek van de ongehuwde staat. — G. F. Callenbach, Nijkerk,
1964, 203 pp., f 8.90.
RUYSLINCK, W., De stille zomer. herdruk. — Manteau, Brussel, 1964, 126 pp.
SCHELKLE, Karl, Oorsprong enthe3logische betekenis van het nieuwe testament. —
J. J. Romen Ei Zn., Roermond, 1964, 263 pp., f 14.75.
SéMOLLIe, J., Julien Green ou robsession du mal, — Ed. du Centurion, Paris, 1964,
192 pp., 8 pl., NF. 8.70.
Tasks for the Free World-Today. — Intern. Documentatie en Inform. Centrum, Den
Haag, 1964, 93 pp.
TIMM, A., Kleine geschiedenis der technologie. — Koh'hammer, Stuttgart, 1964, 220
pp., 5 p1., D.M. 4.80.
TOLLENS, H., Overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en
1597. — W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 96 pp., f 4.
TRESE, L. J., Geheiligd in waarheid. — De Vroente, Kasterlee, 1964, 160 pp., F. 80.
Urban Biicher, Al SCHAEFER, Der Gottesgedanke im Abendland, f 5.45. V. FRITSCHE, Links und Rechts im Wissenschaft und Leben, f 5.45. Fr. G. MAYER,
Cypern. W. HINZ, Das Reich Elam. — Kohlhammer Verlag (imp. J. Meulenhoff,
Amsterdam), 1964.
Manteau, Brussel, 1964, 120 pp., F. 35.
VANDELOO, J., De vijand, 2e uitg.
VANHALEWIJN, M. en DE MULDER, W., Kleine wereld. — Brussel, 1964, 48 pp.,
geb. F. 85.

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LIEVEN 1
Gildestraat, 7 – GENT – tel. 09.23.20.57
Bisschoppelijke minrichting 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

—Onde Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
—Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling
Economische Afdeling
—7e Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS

Hoger Technisch Instituut voor Wetenschappelijke Assistenten Al
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

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.

VERHAAK, Dr. G., Middelbare-Schooljeugd en Lektuur. — L. C. G. Malmberg, Den
Bosch, 1964, 94 pp., f 5.50.
VET, Mgr. G. de, Die Gebdrde Gottes. — Manz Verlag, Munchen, 1964, 191 pp.,
D.M. 7.80.
Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen bij zijn afscheid, r-- Paul Brand,
Hilversum, 1964, 327 pp., f 27.50.
Ontwikkeling, Antwerpen, 1964, F. 85.
WALSCHAP, G., De dood in het dorp.
WAUGH, Evelijn, A little Learning. -- Chapmann Ei Hall, London, 1964, 234 pp.,
30 sh.

INSTITUUT SINT -AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79 . 226 Turnhoutsebaan
BURGERHOUT
A.
B.
C.
D.
E.

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
t arnrnekens,traat 84
TELEFOON 333201

(hide I1aimauiora. Moderne humaniora (volledige cyclus)
Snit-naad-Confectie: Middelbare technische afd. C1 Normaalafd. 1)
Beroepsall. C3-I Voortgezette 'F elinische Opleiding Cl-1)
handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1
Avondcursus voor Modes Avondcursus Vuur Naad
4`oll(dig Lager- en kleuteronderwijs

ST. NORBERT -US IINSTITUUT voor VURRï'L),:FGKUNDE
—
DUFFEL
TEL. 015-319.21
Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18
Sani faire Helpster 05 tot 18
Kinderverzorgster (16 tot 18
Verpleegassistente ( vanaf 18

jaar)
jaar)
jaar)
jaar)

Gegradueerde Ve pleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegster
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale Verpleeg ter, Vroedvrouw

Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

Hoger SintLukasinsfifuuf
PALE1ZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 02/17.30.42
Studeer voor : Architekt — Stedebouwkundige — Binnenhuisarchitekt
Schilder I Beeldhouwer I Grafieker I Publiciteitsontwerper I Fotograaf I
Cineast
Aanvaarding : na geslaagd lager sekundair of na volledige humaniora
Prospektus op aanvraag.

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij -Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact te treden

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegassistente aan de
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 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

Onze-Lieve -Yrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; le bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 -

Tentoonstellingslaan, 2 - GENT

1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)
a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B
2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)
3. Middelbare afdeling (laaere cyclus)
4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT – HALFINTERNAAT – EXTERNAAT

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

Verleent de volgende diploma's:

Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van Méértalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A. journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.61)
Assistente inzake beroepskeuze (M.B. 16.7.57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.

Documentatie aanvragen: jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

SINT -BERL[NDISINSTITOUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

–
–
–
–
–
–

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

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen ongeleid t • worden tot

* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Missionaris

* Broeder-Verpieter
* 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 kloo-terleven bekomen bij de BROEDERS VAN LIEFDE, Stropstraat 125 GENT.
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Dochters van
Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozeistraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Griel:s -Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/All puFliciteit-grafiek-onderwijs
Handelsonderwijs
Fransta,ig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

Firma M. H. Lummerzheim & Co.
—
Zeeschipstraat, Gent —
107.

asfalt daken met volledige dichtheidswaarborg

st. - GaECOniusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

INTERNAAT

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling
HALF-INTERNAAT — Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

1

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 2 — Tervuren

INTERNAAT — EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIÉNWOUD
Trams 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

zoals papa,
kleed ik mij in

kammenstraa
antwerpen

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

Ouders, voor uw jongen:

het Sint - Stanislasinstituut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
— Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12 - 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

11-4144,444 0. L. ¼o444(' vim.

z4Ve

Zusters van de H. Vincentius a Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Extern aat

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.85.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.3;
Half-internaat
Externaat
Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Oude Humaniora
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
—
kocteloze verzekering
geen schoolgeld

Speciale lessen : D zctylo . Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Boekhouden
-Taal- en Handelsavondschool

Zw=-mmen

Tekenen

Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Grads psycho-medieo-sociaal onderzoek.

VZ4,6e4,1,444.1V4,44 van), VeiuØk
St. Vincentiusstraat
Antwerpen

20

Bestuurd door de
Zusters van Liefde
van Gent

Diploma van

GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
VROEDVROUW
Brevet van:
VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER
Schoolattest van : NURSING HOSTESS
Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

Six -7414%44,441,4,4444

Internaat I 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 12132/59

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau... .

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad :
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER

KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht

II. Joannes-Baptista oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
be ta len den-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen ,an neuropsychiatrische behandelingen.

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).

3 t.

t ozeiHôtLtuut - 4Tieptekt
Telefoon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 17 – Antwerpen
Afdelingen:

–
–
-–
–
–

Latijns-Grieks
Latijns-Wiskundige
Latijns-Wetenschappelijke
Wetenschappelijke
Economische
Lager Onderwijs

BEKAERT
Het belangrijkste draadtrekkerij bedrijf van Europa
Een bedrijf met meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

Trefileries Leon Bekaert P. V.B,A, Zwevegem

KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

TE OOSTENDE oe ne ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

COTS D'OR
eitvedade-ronekleftie

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

Dagelijks in

^e Standaard
L

en

Ct %euwoGtad -Sportwereld
„Beknopt Verslag"
Em. Jacgmainlaan 127, BrnoBel 1

ST.-VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING : Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/C1
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT Tel. 050/228.61

0441

BOU!YUTERIALEN

N.V. SCHEERDERS Van KERCHOVE's
Verenigde Fabrieken

ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
Hoger Technisch Onderwijs Al
DIPLOMA
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER – VROEDVROUW – alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
BREVET
Verpleegster – Verpleegassistente
ATTEST
Nursing Hostess
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlichtingen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

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

streven
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Oecumenische toenadering in de
Eucharistie-leer?

W. BOELENS

529

Kerk, partijen en verkiezingen in België

K. VAN ISACKER

540

Naar een hervorming van het Katholieke
Verplegingswezen in België

M. WATTé

546

Twintig jaar Poolse kerkgeschiedenis

M. VAN HULTEN

553

Het groene Europa. Landbouw in E.E.G.

A. DE TAVERNIER

565

Koptische Kunst

G. BEKAERT

570

Boeken over God en godsdienst

H. VAN LUIIK

579

Het tijdperk der over-vernietiging

W. WERCK

590

Politiek Overzicht
Sir Winston Churchill — Verenigde Naties
— Zuid-Vietnam — Europa

J. DOMES

597

H. DE BRUYNE

601

Grondwetsherziening — Universitaire
expansie — Stakingen bij Ford in Limburg
FORUM

Tentoonstellingen in België

G. BEKAERT

605

Tentoonstellingen in Nederland

P. MERTZ

605
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J. SCHUYF

608
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G. J. ADRIAANSEN S.J.
20 11 , Amsterdam
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ADRESSEN DER SCHRIJVERS
DR. W. L. BOELENS S.J. — Boven Oosterdiep 77, Veendam
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KANUNNIK M. WArré — Beigemse Steenweg 11, Grimbergen
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A. DE TAVERNIER - Rerum Novarumlaan 24, Kessel-Lo Leuven
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STREVEN
ACHTTIENDE JAARGANG 1)
DEEL I, Nr. 1.6
oktober 1964 .-- maart 1965

SYSTEMATISCHE INHOUDSOPGAVE

ARTIKELEN
GODSDIENST
De historische Jezus en de kerygmatische Christus
door J. M. Tison S.J.
Een secretariaat voor de niet-christenen — door F. De Graeve S.J.
Andere zonden, andere priesters — door P. Penning de Vries S.J.
Het Concilie en de Joden --- door B. Struwer
Christe lijke en atheistische religiositeit — door Prof. Dr. L. Van Bladel S.J.
Kerk en Cultuur — door Zijne Eminentie Kardinaal Lercaro
Vernieuwing van de priesteropleiding
door Prof. Dr. J. Kerkhofs S.J.
door Prof. Dr. P. Smulders S.J.
Het Concilie in mineur
door P. Penning de Vries S.J.
Werelds bidden (Bonhoeffer)
Het nieuwe testament in a lledaagse taal -- door Drs. P. den Ottolander
Oecumenische toenadering in de Eucharistie-leer?
door Dr. W. L. Boelens
Boeken over God en godsdienst — door Prof. Dr. H. van Luijk S.J.

7
148
216
227
269
313
318
339
417
482
529
579

FILOSOFIE
Mensen op reis — door Prof. Dr. L. Vander Kerken S.J.

117

LETTERKUNDE
Het raadsel van de tijd — door Dr. M. A. Lathouwers
Requiem voor Sean O'Casey r door C. Tindemans
door Prof. Dr. J. A. G. Tans
Het conflict in de literatuur
100 jaar Heyermans — door C. Tindemans
Les nouveaux Prêtres: pleidooi
door Dr. J. Daniels S.J.
Les nouveaux Prêtres: requisitoir door Fr. Van Bladel S.J.
De Shakespeare- herdenking: een nalezing --- door Dr. W. A. M. Peters S.J.

48
171
255
274
358
360
362

BIOGRAFIE
Professor F. G. L. van der Meer zestig jaar — door Mr. A. Th. Mertens

130

SOCIOLOGIE
De achterblijvende welvaart in de ontwikkelingsgebieden — door Prof. Ir. G. J.
A. Terra
Van marktkraam tot supermarkt r door Dr. J. G. M. Delfgaauw
Max Weber .-- door A. F. P. Wassenberg
1 ) 94e jaargang van Studiën; 32e jaargang van Streven (België).

35

133
141

2

INHOUDSOPGAVE

Kentering in het militaire denken — door Majoor J. Vierkant
Vernieuwingspogingen in de sociale wijsbegeerte — door Prof. Dr. H. Hoefnagels S.J.
Geritsel in de bladeren — door Mevrouw Dr. N. Snijders-Ooroen
Naar een hervorming van het Kath. verplegingswezen in België door
Kanunnik M. Watté
WETENSCHAP
Voorrang. Kernprobleem in de verkeersanalyse II — door E. Krekelberg S.J.
Evolutie als model en als werkelijkheid — door Dr. M. Jeuken S.J.
Techniek en cultuur; een vraagstelling — door Dr. J. Smit

366
386
442
546
72
209
251

ONDERWIJS
De vernieuwing van de schoolkatechese in Nederland door Dr. W. Bless S.J.
1
Waarom eigen lijk Katholiek onderwijs — door A. J. L. Verhoeven
105
Nogmaals de vernieuwing van de schoolkatechese in Nederlands --- door Dr. W.
Bless S.J.
126

ECONOMIE
Het groene Europa, Landbouw in de E.E.G. --- door A. De Tavernier

565

KUNST EN CULTUUR
Het zwijgen van Ingmar Bergman door J. Burvenich S.J.
22
Pop-art of de mythologie van het banale door G. Bekaert S.J.
61
De architect Alvar Aalto
door G. Bekaert S.J.
159
Toneel in Nederland --- door Prof. Dr. J. Ros S.J.
178, 278, 490
A. D. Copiers glas en meesterschap — door K. N. Elno
222
Paso ' ' en het Evangelie volgens Matteiis — door J. Burvenich S.J.
241
Rogier van der Weyden en de armzali gheid van de Belgische kunstpo litiek — door
G. Bekaert S.J.
381
Verbeelde Wetenschap — door K. N. Elno
477
468
De cineast Michelangelo Antonioni — door J. Burvenich S.J.
Koptische Kunst — door G. Bekaert S.J.
570

GESCHIEDENIS
Alva in de Nederlanden door Prof. Dr. M. Dierickx S.J.

429

LANDEN EN VOLKEREN
Acht jaar na de opstand — door * * *
Twintig jaar Poolse kerkgeschiedenis — door Dr. M. van Hulten

153
553

POLITIEK
Politiek overzicht — door J. Oomes en H. De Bruyne 81, 183, 282, 391, 496, 597
328
Macht en onmacht van de Amerikaanse president — door A. van Peteghem
448
Communisme en democratie door J. P. Schuyf
457
De communistische wereld en Afrika door H. De Decker S.J.
door Prof. Dr. K. Van Isacker S.J. 540
Kerk, partijen en verkiezingen in België
590
Het Tijdperk der oververnietiging --- door V. A. Werck
BESPROKEN BOEKEN
91, 197, 294, 403, 507, 610

Nieuwe boeken

FORUM
GODSDIENST
De religieuzen in de Kerk — door Prof. Dr. J. Kerkhofs S.J.
193
Vaticaans Concilie en nieuwe Theologie — door Prof. Dr. P. Schoonenberg S.J. 399

INHOUDSOPGAVE

3

MORAAL
Veranderend Gezinsontwerp — door Dr. G. Mulders S.J.

400

LETTERKUNDE
Marcel Matthys — door B. F. Van Vlierden
door C. Tindemans
T. S. Eliot (1888 - 1965)
Proletarische literatuur in Oost-Duitsland — door J. P. Schuyf

89
499
608

KUNST EN CULTUUR
Historie der Engelse filmindustrie — door Dr. H. S. Visscher
Tentoonstel lingen in België --- door G. Bekaert S.J.
Fotografische antropologie r door G. Bekaert S.J.
Tentoonstellingen in Nederland r-- door P. Mertz

90
195, 503, 605
290
292, 401, 504, 605

VARIA
Waterschappen en gemeenten — door F. J. Jansen- Schoonhoven
Wie is er bang voor Rolf Hochhuth? — door F. Van Bladel

191
501

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
Bekaert, S.J., G.

Bladel, S.J., Prof. Dr. L. Van
Bladel, S.J., Fr. Van
Bless, S.J. Dr. W.

Boekbesprekingen
Boelens, S.J., Dr. W. L.
Burvenich, S.J., J.

Daniels, S.J., Dr. J.
Decker, S.J., H. De
Delfgaauw, Dr. J. G. M.
Dierickx, S.J., Prof. Dr. M.
Elno, K. N.

Graeve, S.J., F. De
Hoefnagels, S. J. Prof. Dr. H.
Hulten, Dr. M. van
Isacker, S.J., Prof. Dr. K. Van

Jans - Schoonhoven, T. J.
Jeuken, S.J., Dr. M.
Kerken, S.J., Prof. Dr. L. Vander

Pop-art of de mythologie van het
banale
61
De architect Alvar Aalto
159
Tentoonstellingen in België 195, 503, 605
Fotografische antropologie
290
Rogier van der Weyden en de armzaligheid v. d. Belg. Kunstpolitiek 381
Koptische Kunst 570
Christelijke en atheïstische religiositeit 269
Les nouveaux Prêtres. Requisitoir 360
Wie is er bang voor Rolf Hochhuth? 501
De vernieuwing van de schoolkatechese in Nederland
1
Nogmaals de ve rn ieuwing van de
schoolkatechese in Nederland
126
91, 197, 294, 403, 507, 610
Oecumenische toenadering in de
Eucharistie-leer?
529
Het zwijgen van Ingmar Bergman
22
Pasolini en het Evangelie volgens
241
Matteus
De cineast Michelangelo Antonioni 468
Les nouveaux Prêtes. Pleidooi
358
De communistische wereld en Afrika 457
Van marktkraam tot supermarkt
133
Alva in de Nederlanden
429
A. D. Copier: glas en meesterschap 222
Verbeelde wetenschap
477
Een secretariaat voor de niet-christenen
148
Vernieuwingspogingen in de sociale
wijsbegeerte 386
Twintig jaar Poolse kerkgeschiedenis 553
Kerk, partijen en verkiezingen in
België
540
Waterschappen en gemeenten
191
Evolutie als model en als werkelijkheid
209
Mensen op reis
117

4

INHOUDSOPGAVE

De religieuzen in de Kerk 193
Vernieuwing van de priesteropleiding 318
Voorrang. Kernprobleem in de verkeersanalyse II
72
Het raadsel van de tijd
48
Kerk en Cultuur
313
Boeken over God en godsdienst
579
Professor F. G. L. van der Meer
zestig jaar
130
Tentoonstellingen in Nederland
292, 401, 504, 605
Veranderend Gezinsontwerp
400
Het Nieuwe Testament in alledaagse
taal
482
Andere zonden, andere priesters
216
417
Werelds bidden (Bonhoeffer)
Macht en onmacht van de Ameri328
kaanse president
De Shakespeare-herdenking: een na362
lezing
81, 183, 282, 391, 496, 597
Acht jaar na de opstand
153
178, 278, 490
Toneel in Nederland
Vaticaans Concilie en Nieuwe The399
ologie
448
Communisme en democratie
Proletarische literatuur in Oost608
Duitsland
Techniek en cultuur: een vraagstel251
ling
339
Het Concilie in mineur
442
Geritsel in de bladeren
227
Het Concilie en de Joden
255
Het conflict in de literatuur
565
Het Groene Europa
De achterb lijvende welvaart in de
35
ontwikkelingsgebieden
171
Requiem voor Sean O'Casey
274
100 jaar Heyermans
499
T. S. Eliot (1888 -1965)
De historische Jezus en de
7
kerygmatische Christus
Waarom eigenlijk Katholiek onder105
wijs?
366
Kentering in het militaire denken
90
Historie der Engelse filmindustrie
89
Marcel Matthys
141
Max Weber
Naar een hervorming van het Kath.
546
Verplegingswezen in België
590
Het tijdperk der over-ve rnietiging

Kerkhofs, S.J., Prof. Dr. J.
Krekelberg, S.J., E.
Lathouwers, Dr. M. A.
Lercaro, Zijne Em. Kardinaal
Luijk, S.J., Prof. Dr. H. van
Mertens, Mr. A. Th.
Mertz, P.

Mulders, S.J., Dr. G.
Ottolander, Drs. P. den
Penning de Vries, S.J., P.
Peteghem, A. Van
Peters, S.J., Dr. W. A. M.

Politiek Overzicht
Redactie * * *
Ros, S.J., Prof. Dr. J.
Schoonenberg, S.J., Prof. Dr. P.
Schuyf, J. P.

Smit, Dr. J.
Smulders, S.J., Prof. Dr. P.
Snijders-Oomen, Mevr. Dr. N.
Struwer, B.
Tans, Prof. Dr. J. A. G.

Tavernier, A. De
Terra, Prof. Ir. G. J. A.

Tindemans, C.
Tison, S.J., J. M.

Verhoeven, A. J. L.
Vierkant, Majoor J.
Visscher, Dr. H. S.
Vlierden, B. F. Van
Wassenberg, A. F. P.
Watté, Kanunnik M.
Werck, V. A.

NIEUWE BOEKEN
Achterberg, Gerrit — Verzamelde gedichten 305
Aldred, Dr .Cyril — Het land der Farao's 312
Ailing von Geusau, L. G. M. — Die Lehre

von der Kindertaufe bei Calvin
Anfiinge des burgerlichen Trauerspiels in
der funftziger Jahren (Die)
Appley, Lawrence, A. — Praktisch bedrijfsbeleid
Arbour, Renée — Michel-Angelo

297

Architektur Wettbewerbe, nr. 35 - 36
308
Aron, Robert — Het verborgen leven van
Jezus
507
Assembl6es du Seigneur
509
Augustinus. St.- — Oeuvres de St. Augustin 200

630
103
306

* Wanneer een boek door meerdere schrijvers
werd samengesteld, is slechts de eerste naam
vermeld. Langere titels zijn ingekort.

INHOUDSOPGAVE
415, 527, 632
Aula-boeken
Babin, P. e.a. — Dieu et l'adolescent 299
Babin, P. — De jeugd tegenover het geloof 299
Bakker, Dr. R. — De geschiedenis van het
615
fenomenologisch denken
513
Barret, W. — De grote verleiding
Bars, H. — Introduction a la foi 403
Baumann, Richard — Aux portes de Vatican 405
Baumgart, Fritz — Kalender der kunstge312
schiedenis
Beekelaar, G. A. M. — Rond Grondwets407
herziening en Herstel der Hiërarchie
Beinaert, L. — Expérience chrétienne et
93
psychologie
Berg, Prof. Dr. J. H. van den — Leven in
98
meervoud
Berg, Dr. J. H. van den — Psychologische en
202
theologische antropologie
Berg, Prof. Dr. J. H. van den — De psychi310
atrische patiënt
Berkhof, Dr, H. — De leer van de Heilige
610
Geest
Berkouwer, Prof. Dr. G. C. — Vaticaans
397
Concilie en Nieuwe Theologie
Bender, Ch. — Bildwerke zwischen Antike
626
and Mittelalter
520
Bevolking en gezin
Blieweis, Th. — Es gibt noch gluckliche
300
Ehen
295
Blomme, R. — De zondige mens
617
Boll, H, — De zwarte schapen
Borgert, S.ss.R., Dr. H. Fr. Th. — De Kerk
405
en haar mogelijkheden
Boudier-Bakker, Ina — Honger. Als de hoge
207
vloed komt
Bougier, A. M. — Georges de la Tour, Pein204
tre du Roy
403
Bouillard, H. — Logique de la foi
Brahms, C. — The Rest of the Evening's
629
my own
618
Brandt, Willem — Hart van Jade
629
Brecht inszeniert
305
Breitbach, Joseph — Dossier Bruno
Bremer, Drs. B. e.a. — De zorg voor de
407
kleuter
Brillenburg Wurth, Prof. Dr. G. — Eerher294
stel van de deugd
Bro, O.P., Bernard — Contemplative nuns
96
speak
Brodin, P. — Présences contemporaines
618
Ecrivains Américans d'Aujourdhui
624
Brothers, J. — Church and School
Brown, Ivor — What is a Play?
522
Bruin, S.J., Dr. P. de — Het sociaal pro386
bleem
Bruylants, Pl. — Volledig Parochiemissaal
voor alle dagen met Bijbels commentaar 295
Buchheim Kalender 1965
311
Buitenlandse letterkunde na 1945
104
Busch, H. — Europaïsche Plastik der Spatgotik and Renaissance
625
Bussche, H. Van den — Het Evangelie volgens Johannes
91
Boynsters, Dr. P. J. A. M. — Tussen 2 werelden. Rhynvis Feith „Het graf"
513
Buytendijk, Prof. Dr. F. — Geloof en beklemming
583
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Dl. XVIII.
407
Caenegem, R. C. van — De plaats van de
middeleeuwen in de universele geschiedenis 408
Caster, M. van — Dieu nous parle
613
Catechèse biblique et liturgique de la conversion
199
Cazaux, A. M. — Pour la liberté scolaire
(1944 - 60).
523
Chauchard, Paul — Le respect de la vie
201
Church, R. — The voyage home
516
Clebert, Jean-Paul — De zigeuners
104
Clunes, Alec — The British Theatre
522
Coillie, D. — J'ai subi le lavage de cerveau 632

5

Congar, Y., e.a. — Konzilsreden
92
Congar, Yves — Voor een arme en dienende
Kerk
198
Corbusier (Le) — Ausblick auf eine Architektur
101
Cronin, A. J. — A Song of Sixpence
516
Cyrillus van Jerusalem — Gij, nieuwgedoopten
613
Daems-van Ussel, P. — Kleine cultuuratlas
van België
623
Danielou, J. — Bijbel en liturgie
612
Dankelman, C.s.s.R., J. L. F. — De Christen nu. Dl. II
404
Dechanet, J. M. — Yoga chrétien en dix
lesons 527
Deiss, Lucien — Aux sources de la liturgie 92
Deiss, L. — Synopse de Matthieu, Marc et
201
Luc avec les parallèles de Jean
Delfgaauw, Dr. B. — Geschiedenis en vooruitgang. Dl. III
302
Delmotte, J. — Dit is mijn lichaam 295
Deraemaeker, R. — Menselijke erfelijkheid 205
Desbuquois, Gustave — Vivre le bon plaisir
de Dieu
199
Deslandes, A. — Audiberti
619
Desqueyrat, A. — Le civilisé peut-il croire? 298
Dheilly, J. — Dictionnaire biblique
91
Donck, Kan. E. van der — In de dienst van
92
het Woord
Dreiklang, nr. 1- 2 - 3 - 4 - 5
627
Driberg, Tom — The mystery of Moral ReArmament
524
Duinkerken, Anton van — Brabantse herin616
neringen
Dunas, Nic — Connaissance de la foi
403
Edelweiss, M. L., e.a. — Personalisation
620
Eichhorn, Werner — Kulturgeschichte
Chinas
309
Elias, H. J. — Geschiedenis van de Vlaamse
302
gedachte. Dl. 2
Elias, Ton — Van Mammoet tot Wet
299
Elseviers Repertoria. Nr. 3 Taalkunde
312
Emery, P. Y. — Het bidden van Gods Woord 93
Erpenbeck, Fritz — Vorhang auf
305
518
Faber, Tobias — Arne Jacobsen
Farine, Ph. — L'Europe en devenir
206
Fearnside, Ward, W. — Drogreden of argument
104
617
Fessard, L. J. E. — Jan Slauerhoff
Finances et Comptabilité urbaines du XIIIau XVIe siècle
622
Foi et sacrement
614
Fontaine, Dr. P. F. M. — Abraham onze
Vader 294
Friedlaender, Max — Lucas van Leyden 412
Fries, Prof. Dr. H. — Aspecten van de Kerk 510
415
Frossard, A. — Een onbekende wereld
Gaiser, Gerd — Moderne Malerei
204
Galot, S.J., Jean — Eucharistie vivante
298
Geerars, Dr. C. — Minnezangen van H. K.
514
Poot
Geest van de tijd
102
Gelre, H. van — Nikolaas Berdjajew
615
Gerwin, R. — Intelligente Automaten
616
Geurts, O.F.M., Dr. P. A. M. — Het eerste
grote conflict over de eigen rechtspraak der
Leidse Universiteit 302
Gill, S.J., Joseph — Le Concile de Florence 303
Godin, A. — De menselijke relatie in de pastorale dialoog
95
Godin, A. — La relation humaine dans le
dialogue pastoral
95
Goffinet, J, — Morale de situation et morale
chrétienne
508
Gosebruch, Martin — Giotto and die Entwicklung des neuzeitlichen Kunstbewusstseins
412
Govaart-Halkes, Drs. T. — Storm na de
stilte
442

6

INHOUDSOPGAVE

Graef, Hilda — Mystieken van onze tijd
Gusdorf, G. — Mythe en metafysica

94
406

294
Haaren, J. van — Jonge mensen geloven
Hamman, A. — La prière II. les trois
297
premiers siècles
Hegemann, Werner — Das steineme Berlin 101
103
Hendrix, J. — Levensserum
Hentig, Prof. Dr. Hans van — Der nekro523
tope mensch
630
Herakles
Herdenking van het 25-jarig bestaan Tijd406
schrift voor Filosofie
Heure, Anton van — En de maan werd als
409
bloed
204
Hochwiilder, Fritz — Dramen II
Hoefnagels, S.J., Dr. H, — De problemen
625
van het menselijk samenleven
620
Hofmannsthal, H. von — Briefwechsel
Hohmeier, Friedebert — Das Schriftverstandnis in der Theologie Rudolf Bultmanns 614
Holthusen, H. — Avantgardismus and die
409
Zukunft der modernen Kunst
Holland Smith, J. — De dood van de aarts408
bisschop
Huelsenbech, Richard — Dada, eine litera100
rische Dokumentation
206
Huizinga, Leonard — Tien glazen wijn
Hurd, D. L — The origens and growth of
526
Psysical Science
515
Huydecoper, B. — Achilles
Initiation des enfants a la liturgie dominicale 508
backer, K. Van — Geschiedenis voor men202
sen
backer, K. Van — De internationale te Ant408
werpen 1867 -1877
Isambert, A. — De opvoeding der ouders 98
Jacobs, Jane — Tod and Leben grosser Ame101
rikanischer Stadte
James, W. — Varianten van religieuze be584
leving
Jantzen, Hans — Die Gotik des Abendlandes 411
304
Jaspers, Karl — Nikolaus Cusanus
624
Jeannière, A. — Anthropologic sexuelle
306
Jedlicka, G. — Spanische Malerei
Jollen, Dr. H. M. — Verenigingsleven in
300
Nederland
Joosten, L. M. H — Katholieken en facisme
102
in Nederland. 1920 -1940.
403
Journet, Charles — Le message révélé
Jung, C. G. — Zwei Schriften Ober analy202
tische Psychologie
Kahn, L. — Literatur and Glaubenkreis

Kasser, Hans — Panorama Suisse
Kelber, W. — Raphael von Urbino
Kenneth Richmond, W. — Culture and
General Education
Kenyon, K. M. — Archeologie in het H.
Land
Kerr, Alfred — Die Welt im Drama
Kerssemakers, J. W. — Vrij spreken in het

619
525
308
300
615
409

311
openbaar
Kidder Smith, G. E. — Moderne Architek626
tur in Europa
Klerk, Dr. L. de — Beginnende volwassen525
heid
Knuvelder, L. — De bisschop die God ont587
troond
Kockelmans, J. J. G. A. — De zin der wijsbegeerte
311
410
Kott, Jan — Shakespeare heute
Kotzebue, August von — Die deutschen
Kleinstadter
203
Kramer-Badoni, R. — Ignatius von Loyola
oder die grossere Ehre Gottes 97
Kriminalbiologische Gegenwartsfragen heft 6 522
Kuester, 0. — Glauben mussen? Theologische
essays
290

Kultermann, Udo — Der Schliissel zur Architektur von Heute
411
Kling, Hans — Kerk in Concilie H
510
Kunst heute 1- 2 - 3 - 4
413
Kunstschatze in Bulgarischen Museen and
Klbstern
308
Kutscher, Arthur — Wedekind, Leben and
Werk
203
Kwant, Prof. Dr, R. C. — Sociale Filosofie 386
Lacarrière, J. — Les hommes ivres de Dieu 198
Laloux, J. — Mettre l'Eglise en état de mission
509
Lambert, B. — Das oekumenische Problem 197
Lamberty, Max — Tasks for the Free World
Today
631
LanggSsser, Elisabeth — Erzàhlungen
306
LanggSsser, E. — Christelijke literatuur
618
Langner, L. — Vom Sinn and Unsinn der
Kleidung
526
Launay, Jacques de — Geheime Diplomatie 202
Lazzarini, Andrea — Paus Paulus VI 97
Leclereq, Prof. Jacques — Uw wil geschiede 94
Leclereq, Prof. Jacques — Ecrits spirituels
de Mère Marie-Gabrielle
94
Leclercq, Prof. Jacques — De vrijheid van
opinie en de katholieken
205
Lederer, J. — Problèmes sociaux de l'alimentation
407
Leent, Dr. J. A. A. Van — Sociologie,
Psychologie en Sociale Psychologie
300
Lekeux, Martial — La dure montée 93
Lieu théatral dans la société moderne (Le) 310
Lintanf, O.P., J. P. — Socialiste parceque
chrétien
613
Liturgie en mission
199
Liturgisch Woordenboek 297
Lloyd, R — The Ferment in the Church 588
Lukacs, ts. — Deutsche Literatur in zwei
Jahrhunderten
517
Luypen, Dr. W. — Fenomenologie en
atheïsme
581
Madaules, J. — Teilhard de Chardin 414
Maier, N., e.a. — Creatief bedrijfsbeleid 103
Maio, Romeo de — Le livre des Evangiles
dans les conciles oecuméniques
294
Mak, J. J. — Floris ende Blancefloer van
D. van Assenede
514
Malewitsch, K. — Suprematismus
412
Manning, Frederick — Her Privates we 517
Marcel, Gabriel — Philosophic der Hoffnung 511
Marron, H. I. — Van de vervolging van
Diocletianus tot de dood van Gregorius
de Grote 301
Marxer, Fr. — Die inneren geistlichen Sinne 93
Meer, Prof. Dr, F. van der, e.a. — Kleine
Atlas van de westerse beschaving
527
Melchinger, S. — Shakespeare auf dem modernen Welttheater
629
Melsen, Prof. Dr. A. G. M. van — Evolutie
en wijsbegeerte
99
Melsen, Prof. Dr. A. G. M. van — Theoria
en praxis
99
Mens en God — o.r. van R. W Thuys
Mensworden met of zonder God?
579
Metz, J. B.
Armoede van geest
404
Metz, J. B. — Christelijke Mensbetrokkenheid
405
Michel, Prof. Dr. Ernst — De maatschappij
als bedreiging van de persoon; twee eeuwen sociologische evolutie
301
Missel de l'assemblée chrétienne présenté
par l'Abbaye de St. André
295
Montanan, M. — Die geistigen Grundlagen
des Risorgimento
304
Moorman, John, R. H. — The Path to Glory 96
Muenz, L. — Der Architekt Adolf Loos
628
Muls (Jozef) herdacht
97
Munier, A. — A manual of Philosophy
202
Murphy, G . — Parapsychologie
104

INHOUDSOPGAVE
Newman, John Henry — Apologia pro vita
sua
Nieuwe Testament met commentaar, (Het)
(Lucas Evangelie)
Nieuwe Testament met commentaar IV
Nold, R. — Griiszenzunahme, Wachstumbeschleunigung and Zivilisation
Novak, M. — The open Shurch. Vatican U,
Act. H

299
91
612
616
198

Onimus, Jean — Un livre pour mes filles 295
Onimus, Jean — Réflexions sur l'art actuel 518
Ooms-Vinkers, C. J. — Het huis met de
409
twee lampen,
312
Oranje kalender 1965
526
Oudere mens en zijn lectuur (De)
Overhage, Paul — Die Evolution des Leben205
digen
311
Overing, A., e.a. — Homosexualiteit
621
Panorama der Volken. Deel I
586
Parrinder, G. — The Christian Debate
414
Parrot, A. — Abraham en zijn tijd
400
Pastorele cahiers nr. 18
521
Pen, Prof. Dr. J . — Wij en de welvaart
207
Penguin Modern Poets. vol. 3.
Perquin, S.J., Prof. Dr. N. — Verwerkte en
201
verdrongen sexualiteit
Petter, O.P., D. M. de — Begrip en werke405
lijkheid
414
Peut-on tuer?
528
Phoenix-pockets
614
Pieper, J. — Scholastiek
Plattel, Prof • Dr. M. G. — Sociale Wijsbe386
geerte II
Ploeg, Drs. J. G. van der — Geestelijke
508
stromingen in Nederland
Plooy, Dr. J. — De Mysterie-leer van Odo
Casel
610
Plotzke, U. — Aller Glaube ist Wagnis 298
Polman, O.F.M., Mag. Dr. P. — Romeinse
bescheiden voor de geschiedenis der R.K.
Kerk in Nederland. 1727 -1853 Dl. II 519
409
Poppe, A. — Tweede deur rechts
Postellin over Kerk en Maatschappij in de
519
15e en 16e eeuw
104, 208, 312, 416, 528, 632
Prisma boeken
303
Propylaën Weltgeschichte. Band VI
623
Propylaën Welgeschichte. Band VII
414
Pyle, L. — The pill
102
Raabe, Paul — Ich schneide die Zeit aus
406
Radecki, S. von — Gesichtspunkte
619
Raffalt, IL — De opvolger
404
Rahner, Karl — Grenzen van de Kerk
Ravier, André — Education selon 1'Evangile 299
584
Religion and Erlebnis
Ringgren, Helmer — Faith of the Psalmists 96
511
Rinser, Luise — Ga weg als je kunt
Ripellino, A. M. — Majakowski and das
521
russische Theater der Avantgarde
Rodger, P. C. — The fourth World Confe523
rence on Faith and Order
Rogier, Prof. Dr. L. J. — Geschiedenis van
het katholicisme in Noord-Nederland in de
206
zestiende en zeventiende eeuw
Rogier, Prof Dr. L. J. — Geschiedenis van
301
de Kerk. Dl. II.
Rose, H. J. — A Handbook of Greek My631
thology
630
Rowse, A. L. — Christopher Marlowe
527
Rud, Einar — Giorgio Vasari
307
Ruhmer, — E. Cranach
Rutgers van der Loeff-Basenau, A. — Mens
207
of wolf?
Rynne, Xavier — Brieven uit Vaticaanstad 92
Saint Pierre, Michel de -- Les nouveaux
Prêtres
Salamander reeks
Santerre, M. de — Hun naam is legioen

7

Schaar, P. J. van der — Dynamik der Pseu522
dologie
Schachermeyer, Fritz — Die minoische Kul628
tur des alten Kreta
Schaper, Ed — Die Legende vom vierten
517
Konig
Scharbert, J. — Heilsmittler im Alten Tes200
tament and im Alten Orient
Schelkle, Karl H. — Meditaties over de
403
Brief aan de Romeinen
Schillebeeckx, E. — Het tweede Vaticaans
197
Concilie
508
Schlatmann, I — Uw Rijk kome
Schlegel, August Wilhelm — Geschichte der
203
klassischen Literatur
Schiette, H. R. — Die Religionen als Thema
200
der Theologie
203
Schnitzler, Arthur, — Anatol
Schnurre, W. — Schreibtisch unter freiem
517
Himmel
SchrSdinger, e.a. — Briefe zur Wellenme100
chanik
526
Serafian, M. — De Pelgrim
410
Shakespeare in His Own Age
Siedi, 0. C. D. — Qumran, Eine Mónchsgemeinde im Alten Bund
95
Siemonsma, C.ss.R., Dr. L. — Maagdelijk631
heid en liefde
Simeons, A. T. W. — Wie het leeuwenmas206
ker dragen
Simon, Herbert, A. — Besluitvorming, een
520
moderne bedrijfswetenschap
Smallzried, K. — Spilled Milk
508
Snoeck, A. — Confession et psychanalyse 406
309
Sorge, R. J. — Sdmtliche Werke II
Spaemann, Robert — Reflexion and Spon511
taneit8t
Sprague de Camp, L. — Die Ingenieure der
615
Antika
512
Stahl, H. — Strand
309
Steane, J. B. — Marlowe
Steffens, Dr. G. A. — Pieter Nieuwland en
513
het evenwicht
523
Stern, Carola — Ulbricht
629
Sternheim, C. — Gesamtwerk I - I - III
208
Stibbe, C. M. — Kreta en Mykene
620
Stresau, H. — Heinrich B611
Strich, Fritz — Goethes Faust 620
Strindberg, August — Okkultes Tagebuch 522
Stolpe, Sven — Dag Hammarskjólds geistiger
Weg
631
Strong, Earl, P. — De efficiënte administra103
tie
Stuiveling, Dr. G. -- De wording van Perks
Iris
515
Tairow, Alexander — Das entfesselte Theater
Taut, Bruno — Friihlicht 1920 -1922
Telder, B. — Sterven .... waarom?
Teresia, Sr. à Matre Dei — Edith Stein
Tertullianus en Cyprianus — Het gebed des
Heren
Theil, Prof. Dr. H., e.a — Voorspellen en
beslissen
Thieck, Ludwig — Die verkehrte Welt
Tillard, O.P., J. M. — l'Eucharistie, Páque
de l'Eglise
Tillard, O.P., J. M. R. — Notre pastorale
mise en question
Timm, Mb. — Kleine Geschichte der Technologie
Todd, John M. — Martin Luther
Tournier, Dr- P. — De weg uit de eenzaamheid
Trigt, F. van — Het epos van Israël
Troisfontaines, S.J., R. — I do not die

Uleyn, A. — Pastorale psychologie en
schuldervaring
358
Ullstein Bauwelt Fundamente
416
516 Ullstein Bauwelt Fundamente

309
101
75
310
614
103
203
298
520
523
524
620
510
206

621
101
626

8

INHOUDSOPGAVE

100
Ulistein Kunstgeschichte nr. 7, 8
Ulistein Kunstgeschichte nr. 4, 5, 15, 16, 17,
307
19
Utz, A. F. e.a. — Relations humaines et
206
société contemporainè
Vercauteren, Prof. Dr. J. — Cultuurhistori622
sche atlas van Europa
Verdoodt, Albert — Naissance et signification de la déclaration universelle des droits
203
de l'homme
508
Verheul, A. — Inleiding tot de liturgie
Verhiilsdonk, E. — Das Kosmische Aben525
teuer
Versteylen, Luc — Doodgewoon een mensen512
kind
Vet, C. de — Die Gebirde Gottes 630
Vidler, A. R. — Traditional virtues reassessed 94
Voordeckers, E. — Bijdrage tot de geschiede621
nis van de Gentse pers
Vorgrimler, Herbert, e.a. — Gott in Welt 199
614
Vorgrimler, Dr. H. — Karl Rahner
524
Vos, Dr. F. — Spel zonder snaren
Vranckz, L. — Sociologie van de zielzorg 520

Vries, Dr. K. de — De Mariaklachten

514

Walsh, S. J. James — Spirituality through
510
the centuries
613
Weber, E. — Das Freizeitproblem
Wedekind, Frank — Prosa, Dramen,
203
Verse II
Weiler, A. G. — Nicolaas van Cues en de
oecumenische problematiek vóór de Refor304
matie
518
Welt der Carmera, Die
Welt', C.ss.R. K. — Gestalte en structuur
611
van de missie bij S. Alfonsus
Wildiers, N. M. — Teilhard de Chardin 510
Willett, J. — Das Theater Bertolt Brechts 630
Winkler Prins: Het boek van het jaar 1964 415
Winterman, Drs G. A. M. — Gezin en
406
Maatschappij
Wijngaards, Dr. N. — Jan Harmens Krul 514
Zamarriego, S J., F. — Enciclopedia de
612
Orientation tibliografica. Deel I
410
Zahn, L. — Geschichte der Kunst
Zeeus, Jakob — De wolf in 't schaepsvel 515

Oecumenische toenadering
in de Eucharistie -leer?
W. L. BOELENS S.J.

Z

OWEL aan reformatorische als aan katholieke zijde neemt men
een groeiende belangstelling voor de viering der Eucharistie waar.
Bij de Reformatie poogt men aan de Avondmaalsviering het karakter
van 'aanhangsel voor een kleine groep' te ontnemen en deze in het grote
geheel van de godsdienstoefening in te bouwen, om zo tot een frequenter viering te geraken. Bij deze vormgeving spreken de hoogkerkelijke
lutheranen zelfs van 'Messe'. Aan katholieke zijde neemt men een
algemene liturgische opleving waar, welke de Eucharistieviering naar
vorm en inhoud aansprekender en inzichtelijker wenst te maken, opdat
het gehele aanwezige Godsvolk zich er meer bij betrokken voelt.
Aan beide zijden beklemtoont men daarbij het sociale aspect: de
Eucharistie als verinnigende communicatie met God en de medegelovigen. Bij de samenstelling van een nieuwe orde van dienst sluiten
verschillende protestantse groeperingen zich meer bij de vroegchristelijke schemata aan en tonen zij een toenadering tot de katholieke liturgische vorm. Bij verschillende katholieke liturgische experimenteergroe
pen werken protestantse dichters en dominees mede. Een confrontatie
met de liturgie van Hyppolitus biedt daarbij een verantwoorde basis,
om de in de loop der geschiedenis al te zeer benadrukte offergedachte
tot de kern te reduceren.
Deze liturgische vormgeving houdt echter verband met leerstellige
beslissingen, al was het alleen al met de mening dat deze er niet zoveel
toe doet. Waar onze tijd vooral oog heeft voor de horizontale verbindingen van de christenen en vooral hieraan de eerlijkheid van een
radicaal christendom toetst (Robinson-discussie) , begrijpen wij, dat de
christenen elkaar bij de eucharistische viering primair als broeders en
zusters in de Heer zoeken. Het groeiende sociale bewustzijn vindt op
deze wijze zijn bekroning in de Eucharistie, zoals het oudchristelijke
broedermaal (agape) gericht was op de eucharistische voltooiing. Een
vraag is echter, of men het bijzondere van die eucharistische bekroning
voldoende tot haar recht laat komen, indien men de leerstellige fundering naar het secundaire vlak verwijst. De vruchtbaarheid van het
heilshandelen in de Eucharistie hangt immers voornamelijk af van onze
trouw aan het Woord en denkplan Gods, dat ons samenkomen met
transcendente kracht bevrucht.
32 Streven - Jrg. XVIII. Deel I - maa rt 1965
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Vooral sinds de Reformatie heeft men de realiteit en intensiteit van
het goddelijke heilshandelen in de Eucharistie tot uitdrukking willen
brengen in de bepaling van de Werkelijke Tegenwoordigheid van de
Heer, katalysator in de strijd tussen protestantse en katholieke richtingen. De stellingname inzake deze Werkelijke Tegenwoordigheid werd
de graadmeter voor het sacramentele realisme, hoewel men deze leer
niet als het uitgangspunt doch als een consequentie van het Eucharistiegeheim dient te beschouwen. Het Concilie van Trente verklaarde de
Werkelijke Tegenwoordigheid alsmede haar logische verklaring door
de Wezensverandering (transsubstantiatie) tot dogma: „door de consecratie van het brood en de wijn wordt de gehele substantie van het
brood in de substantie van het Lichaam van Christus onze Heer veranderd, en de gehele substantie van de wijn in de substantie van zijn
Bloed" (Dz 877) .
De laatste jaren treedt ook aan katholieke zijde onmiskenbaar een
groeiend onbehagen aan de dag tegenover de traditionele formulering
der transsubstantiatie. Men kan inderdaad met recht de vraag stellen,
of de ke rn van de eucharistische heilsboodschap niet op de achtergrond
geraakte bij de subtiele disputen over de tijd-ruimtelijke bepaling van
de tegenwoordigheid van Christus onder de eucharistische gedaanten.
Daar de eucharistische viering een heilshandelen Gods is, kan de huidige theologie in overeenstemming met het huidige existentialistische
aanvoelen terecht proberen de traditionele leer in dynamische en personalistische categorieën uit te drukken. Daaruit k an tevens een toenadering tot belangrijke groepen uit de Reformatie resulteren.
De moeilijke vraag blijft echter staan, hoe we vanuit de bijbelse en
patristische theologie een aannemelijke zienswijze en formulering
kunnen putten, welke geen verarming betekent tegenover de traditionele scholastieke beschouwingen. Alvorens in te gaan op de kwestie,
inhoeverre wij katholieken aan de scholastieke term der transsubstantiatie gebonden zijn, menen we een oriëntatie te moeten bieden op de
huidige bijbeltheologie omtrent de Eucharistie, om in het raam daarvan
de Werkelijke Tegenwoordigheid nader te bepalen.
Een grote hindernis tot een realistisch verstaan van de Eucharistie
betekenen de exegeten die het Laatste Avondmaal eenvoudig zien als
de laatste van een rij vriendschapsmaaltijden van Jesus met 'tollenaars
en zondaars', zonder er een bijzondere inhoudelijke (sacramentele)
waarde aan toe te kennen. Onder helleense invloed zouden de christenen van Paulus' tijd aan deze vriendenmaaltijden (Hand. 2, 42) de
betekenis van cultische (offer--) maaltijden gegeven hebben, waarvan
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we de neerslag in de instellingsverhalen (Mk. 14, 22 - 25; Mt. 26, 26 29; Lk. 22, 19 - 20; 1 Kor. 11, 23 r 26) terugvinden. Volgens deze
opvatting kan wel de maaltijdsituatie als zodanig en het begeleidende
gebed belangrijk zijn, doch dan fungeren de materiële ingrediënten voor
het maal niet als bijzonder geladen instrumenten ten heil. Daartoe kan
niet de mens maar slechts God hen door een bijzondere verordening of
instelling verheffen.
Het ontbreekt ons hier aan ruimte om breed op de historische scepsis
en de theologische apriori's in te gaan, welke aan deze visie ten grondslag liggen. Om aan te geven, dat de instellingsverhalen werkelijk op
Jesus teruggaan, wijzen we er slechts op, dat deze verhalen een grote
mate van gelijkvormigheid bezitten, hoewel ze uit verschillende milieus
stammen. Hun nuchtere en compacte vorm wijst er op, dat ze eerder
cultische formules van de liturgievierende gemeente zijn dan vrije litteraire beschrijvingen van individuele auteurs. Daarenboven: het instellingsverhaal van 1 Kor. 11, 23 - 26 is ± 57 jaren na Christus' geboorte
en ± 15 na zijn sterven geschreven. Daarbij beroept Paulus zich uitdrukkelijk op een 'overlevering van de Heer' en de tekst blijkt reeds een
vrij vaste formule te zijn in de tijd dat Paulus er te Antiochië van hoort.
In deze korte tijd een radicale herinterpretatie als mogelijk aan te
nemen, lijkt ons niet in overeenstemming met wetenschappelijke ernst.
Ook wanneer wij er buiten blijven, op welke historische dag Jesus het
Laatste Avondmaal vierde, dienen we op te merken, dat alle instellingsverhalen in samenhang met de dood van Jesus en met het joodse
paasfeest staan 1) . Deze samenhang is volgens de H. Schrift van het
grootste belang. Indien men in een overdreven kritische houding deze
samenhang met het paasfeest -- de cultische viering der joden bij
uitstek — uit de bijbelse interpretatie wil weglaten om zijn toevlucht te
nemen tot verklaringen vanuit het hellenisme, moet men wel komen tot
een magere visie op de Eucharistie.
In de laatste jaren hebben vele oud-testamentische studies, o.a. over
het gebruik der psalmen bij de tempelliturgie, ons inzicht verschaft in
belevingswaarden, welke in de omgeving van Jesus niet vreemd kunnen
zijn geweest. De viering van het paasmaal was voor de joden niet
slechts een informatieve herinnering aan een langvoorbij gebeuren: de
bevrijding uit Egypte. De liturgische gemeente wist zich medeverlost
bij de uittocht hunner vaderen, want de jood dacht corporatiever dan
wij westerlingen ons kunnen voorstellen. De latere generaties waren in
de lendenen hunner vaderen. Zij ervoeren anderzijds tijdens de liturgi-.
1 ) J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu. Gottingen 19603. J.-M. R. Tillard O.P.,
L'Eucharistie, Páque de l'Eglise. Paris 1964.
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sche herdenking (anamnese) die verlossende exodus als een actueel
verlossingsgebeuren.
Deze feestelijke anamnese van het Exodusgebeuren was de joden bij
wet opgelegd: „Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als
een feest ter ere van Jahweh moet vieren" (Ex. 12, 14) . Daarbij werd
het verleden heilsfeit volgens joodse opvatting tot op zekere hoogte
in de cultus tegenwoordig gesteld, om de huidige gelovige aan de heilswerking deelachtig te maken. Hierop duidt Ex. 13, 8: „En op die dag
moet ge uw zoon vertellen: Dit geschiedt, om wat Jahweh voor mij
heeft gedaan, toen ik uit Egypte trok". Men wist zich zo innig met het
verleden heilsfeit verbonden, dat een ganse serie rituele bepalingen
er voor moest zorgen, dat de oorspronkelijke maaltijdsituatie zo realistisch mogelijk in symbolen werd afgebeeld (mimese) . Daar deze liturgische ceremonies in de latere tijd niet meer direct begrijpelijk waren,
werd de verklarende verkondiging eveneens bij wet opgelegd (Ex. 12,
26-27).
Het mag verrassend heten, dat de vele protestantse exegeten, die de
'sacramentele' werkelijkheidszin van de oudtestamentische cultus
hebben belicht (G. von Rad, A. Weiser, Mowinckel, P. de Boer, W.
Schottrof f ), tot nu toe niet meer invloed hebben uitgeoefend op de
theologie van het Avondmaal. Het was eerst Max Thurian, gereformeerd lid der Broederschap van Taizé, die met zijn L'Eucharistie in
1959 een eerste grootse poging in die richting waagde. En dan is men
wederom verbaasd, dat deze studie niet meer interconfessionele discussies heeft opgeroepen. Wanneer Thurian, die aanknoopt bij de grote
franse katholieke exegeten (o.a. bij P. Benoit 0.P.), een aanmerkelijke
instemming bij zijn geloofsgenoten kon vinden, zou een vergelijk met de
katholieke leer een heel stuk nader zijn gekomen. Een eerste aanzet
vinden wij bij de lutherse Michaelsbruderschaft en bij Peter Brunner,
die de duitse vertaling protegeerde. Voor de discussie binnen het
nederlands taalgebied kan de studie van J. Plooij van belang worden,
welke van Casel uitgaat en de lijn van G. v. d. Leeuw voortzet.
We zijn van de oudtestamentische cultusbeleving uitgegaan om
duidelijk te maken, dat een typisch sacramentele visie voor de tijdgenoten van Jesus niet totaal vreemd behoeft te zijn geweest en dat een
sacramentele interpretatie van het Laatste Avondmaal niet tot latere
helleense invloed teruggebracht mag worden. Ons is daarbij minder de
historische datum van het paasfeest dan wel de theologische samenhang daarmede van belang. De cultische paasmentaliteit, met anamnese
en mimese, lijkt ons voor een interpretatie van de Eucharistie van het
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grootste belang. Een sceptisch apriori daaromtrent wijzen we met Prof.
Lekkerkerker (De Tafel des Heren, pp. 25 - 26) af.
In het geschetste oudtestamentische perspectief kunnen we thans
zicht krijgen op de eucharistische viering in zijn totaliteit en op brood
en wijn welke binnen dat raam functioneren: het grote verschilpunt
tussen de confessies.
De Avondmaalsviering is in de lijn van de oudtestamentische cultus
een feestelijke herdenking van het grootste heilsfeit der geschiedenis:
de vestiging van een totaal nieuw vriendschapsverbond met God op
basis van het bloedig lijden van Christus. De opdracht tot anamnetische
mimese staat uitdrukkelijk vermeld in Lk. 22, 19 en 1 Kor. 11, 24 - 25,
doch blijkt ook praktisch uit de andere instellingsverhalen, welke
immers in de liturgische herhaling zijn gevormd 2 ) . De nadrukkelijke
verwijzing in ieder instellingsverhaal naar een 'Nieuw Verbond' dient
volgens de huidige bijbeltheologie verstaan te worden (Hebr. 9) als
een vervulling en overstijging van het oudtestamentische Verbond.
(Vgl. Ex. 24, 8: „Nu nam Mozes het bloed, sprenkelde het over het
volk en sprak: Zie dit is het bloed van het Verbond, dat Jahweh met u
heeft gesloten".) Tegen deze achtergrond zijn Mk. 14, 24; Mt. 26, 28;
Lk. 22, 20 en 1 Kor. 11, 25 te interpreteren.
De viering van de Eucharistie is derhalve op de eerste plaats de
dankbare herdenking van een gebeuren, van het definitieve verlossingsgebeuren. De sluiting van het Sinaiverbond wordt door de volgende
cultische vieringen voor het heden in herinnering geroepen en voor de
actuele deelnemers gerealiseerd en tot gelding gebracht. Het verleden
heilsfeit wordt in zijn kracht voor het cultisch moment een 'perfectum
praesens', waardoor de deelgenoten aan cultus en heil pas op zijn diepst
kunnen juichen en danken voor hun eigen concrete verlossing. Daar
komt bij, dat de Israëliet zijn Jahweh in de tempel en heel bijzonder bij
de tempeldienst met Zijn genadige macht tegenwoordig wist. Overal
was God hem met Zijn genadige tegenwoordigheid nabij. Zeer bijzonder echter wanneer hij met de cultusgemeente 'voor het aanschijn des
Heren' stond. Zo betekent ook de eucharistische viering van Jesus'
zoendood en verrijzenis een daadwerkelijke vertegenwoordiging en
voor het huidige geslacht tot gelding gebrachte realisatie van het verleden heilsfeit. Het effect van Jesus' zoendood, de vrede met God,
wordt op ieder der deelnemers persoonlijk toegepast (applicatie), zodat
men van een effectieve representatie kan spreken. Daarop duiden de
cultische, voor de deelnemers aan de cultus bedoelde, woorden: 'voor u
2) H. Schurmann, Der Abendmahlsbericht Lucas 22, 7-38 als Gottesdienstordnung,
Gemeindeordnung, Lebensordnung. Paderborn 1955.
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gegeven' en 'voor u vergoten' (Lk. 22, 19 en 20) . Het verzoenend
lijden, waarin Christus zich totaal voor en aan Zijn volk geeft, wordt
heilstegenwoordigheid voor de deelnemers aan de eucharistische viering.
Het ligt eveneens in de lijn van de oud-testamentische cultuservaring,
indien we bij deze eucharistische viering van een bijzondere tegenwoordigheid des Heren spreken, welke we traditioneel de Werkelijke
Tegenwoordigheid noemen. Het gaat hier om een actueel heilshandelen
Gods, dat geheel bepaald wordt door de machtig werkende en dus
machtig aanwezige Heer: in feite Christus in de kracht van de H.
Geest. De Godmens is echter aanwezig zoals Hij in de schriftuurlijke
woorden van de cultus verkondigd wordt: als de zich voor Zijn volk
met lijden en verrijzenis inzettende Heer. Christus is aanwezig en geeft
zich met Zijn verheerlijkt offerlichaam.
De instellingsverhalen spreken bij de zelfgave van Christus over:
„Dit is mijn lichaam" en „Dit is mijn bloed van het Verbond" (Mk. 14,
22 en 24) . Deze reduplicatieve uitdrukking zal men als een semitisch
parellisme moeten verstaan. Hetzelfde wordt op twee verschillende
wijzen gezegd. Het lichaam is volgens het totale semitische denken de
hele menselijke persoon volgens zijn lichamelijke zichtbaarheid. Het
bloed als princiep van leven is de hele persoon in zijn 'levendigheid'.
Hoewel het niet op de voorgrond staat, zal het parallelle gebruik van
'lichaam' en 'bloed' tevens op de offersamenhang wijzen: Christus als
geofferde persoon. In geen geval duidt de uitdrukking echter op
lichaam en bloed als gescheiden 'substanties'. Wanneer wij dus in
eucharistische samenhang spreken over Lichaam en Bloed van de Heer,
bedoelen wij in bijbelse zin Christus als zich offerende.
Op grond van deze zich in de katholieke theologie steeds meer verbreidende inzichten lijkt een gesprek met de Reformatie nieuwe mogelijkheden te krijgen. Dan vervalt minstens voor een deel het bezwaar
van Prof. Lekkerkerker tegen een tegenwoordigheid van de 'substantie'
van Lichaam en Bloed, daar de term substantie vanwege een onaannemelijke interpretatie wordt afgewezen (pp. 27 - 28). Overeenstemming lijkt ons ook te bestaan in de belijdenis, dat het bij de eucharistische viering primair gaat om de verkondigende herdenking en applicatie
van het Kruisgebeuren. De verschillen treden pas op bij de bepaling
van de eigen aard en de intensiteit van deze herdenking, welke weer
samenhangt met de bepaling van de verhouding tussen de Werkelijke
Tegenwoordigheid en de eucharistische gaven van brood en wijn. Volgens katholieke opvatting vindt er immers bij het "eucharistische gebeuren niet slechts een heiligende werking aan de nuttigende gelovige
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plaats, doch ook aan de eucharistische gaven van brood en wijn, die als
werkelijk achting-waardige instrumenten bij de heilsoverdracht beschouwd dienen te worden. Christus wil zich in de eucharistische
viering aan de gelovige schenken. Voor die schenking van zichzelf
bedient Hij zich echter van de gaven brood en wijn, waarmede Hij zich
tot op zekere hoogte identificeert. Hierop dienen we tot slot nader in
te gaan.
Hiermede zijn wij gekomen tot de moeilijke vraag, hoe wij ons de
verhouding van de sacramentele tekenen van brood en wijn tot het
Lichaam des Heren moeten denken. Een moeilijke vraag, daar er in de
bijbelse teksten geen nadruk op een verandering of omzetting der elementen wordt gelegd, hoewel een identificatie voor de hand ligt. Het
vraagstuk betreft n.l. de transsubstantiatie of wezensverandering van
brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Deze in de scholastiek der 12e eeuw ontstane terminologie roept zowel bij calvinistische
als bij confessioneel-lutherse christenen nog steeds fel protest op. En in
het katholieke kamp minstens vaak onbehagen. Het betreft hier een
leer van de Kerk welke werd geformuleerd om het traditionele realistische verstaan van de bijbelse boodschap tegen spiritualistische interpretaties te beschermen. Bij de latere uitbouw van deze leer heeft men
echter dermate de aandacht laten vallen op de fysische consequenties,
dat men het zicht op de kern van de eucharistische viering verloor.
Ook wanneer men een bevestigend antwoord geeft op de vraag, of
de door Trente vastgelegde leer der transsubstantiatie tot het onvervreemdbaar leergoed der Kerk behoort en ons scherp van de Reformatie
scheidt, dient duidelijk gesteld te worden, dat er verschillende katholieke interpretaties mogelijk zijn 3 ). De denkwereld en het levensgevoel
van de scholastieke tijd is ons immers grotendeels vreemd geworden.
Wie met de Reformatie tot een vruchtbaar gesprek over de eucharistieleer wil geraken, zal op de eerste plaats een consensus moeten
beogen in de belijdenis, dat Christus zich in de maaltijd van brood en
wijn met zijn godmenselijke Persoon mee-deelt en zo een heilsgebeuren
aan ons voltrekt. Dat men daarbij Lichaam en Bloed niet als aparte
substanties, verdeeld over brood en wijn, mag verstaan (Lekkerkerker,
pp. 34 - 35) , zoals zelfs bij gesprekken op het hoogste niveau gebeurt,
3) K. Rahner, Die Gegenwart Christi im Sakrament des Herrenmahles, In: Schriften
zur Theologie, Band IV, pp. 357-385. P. Brunner, Vom heiligen Abendmahl, In: Pro
Ecclesia -- Gesammelte Au f sátze zur dogmatischen Theologie. Berlin 1962, pp. 183202. A. F. N. Lekkerkerker, De Tafel des Heren. J. Plooij, De Mysterie-leer van Odo
Casel. Zwolle 1964. P. Schoonenberg S.J., Tegenwoordigheid, In: Verbum 12 (1964)
pp. 395-415.
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zou vanzelfsprekend moeten zijn. Hier zou men meer semitisch-bijbels
moeten denken, alsook het onderscheid in het oog dienen te houden
tussen de staat van de vernederde en de verheerlijkte Heer, en tussen
de fysische en sacramentele tegenwoordigheid. Wij zijn van mening
dat reformatorische christenen zowel van luthersen als van calvinistischen huize ons op basis van deze personalistische en heilsdynamische
visie kunnen vinden. Dit is n.l. het punt, waar de Schrift zich het duidelijkste uitspreekt.
In de transsubstantiatie hebben we een dogma van afgeleide orde
voor ons, waarvan de straffe vorm te danken is aan de systematische
scholastieke geest, die zich moest verweren tegen een spiritualistische
duiding door Berengarius. Deze beweerde, dat „het Lichaam en Bloed
van Christus alleen maar als in een teken in het sacrament tegenwoordig zijn". St.-Thomas wijst deze mening met een karakteristieke vanzelfsprekendheid af: „Dit moet echter als ketters worden verworpen,
omdat het in tegenspraak is met de woorden van Christus" (S. Th.
III, 75, 1) .
Eeuwenlang heeft de Kerk, zonder zich aan systematische verklaringen aangaande het hoe te wagen, vastgehouden aan de simpele uitspraak van Christus, dat het geconsacreerde brood het Lichaam van
Christus is. Deze realistische uitspraak komt het duidelijkste tot uitdrukking bij Chrysostomos en Ambrosius, de Vaders van de oosterse
en westerse Misliturgie. Een nadere speculatie over de vraag, inhoeverre het brood en de wijn veranderd worden, treedt niet op tot het
speculatieve antwoord van de scholastiek. Doch ook deze tracht het
mysterie dezer verandering niet doorzichtig te maken: „het kan noch
met de zinnen, noch met het verstand gevat worden, doch alleen met
het geloof, dat zich op goddelijk gezag steunt" (St.-Thomas S. Th.
III, 75, 1).
De leer der transsubstantiatie tracht, blijvend in de lijn van Christus'
eenvoudige uitspraak, de bijbelse zin logisch te expliciteren met behulp
van de eigentijdse filosofie, Wanneer Christus bij het overreiken van
het eucharistisch brood zegt, dat het zijn Lichaam is, kan het geen
brood meer zijn zoals vóór de zegenwoorden, al blijft het uiterlijk de
gestalte van normaal brood behouden, zodat de liturgie evenals Paulus
1 Kor. 11, 27 ook na de consecratie over brood kan blijven spreken.
Het herscheppend goddelijk woord binnen het sacramentele gebeuren
raakt wel veranderend brood in zijn fysische waarde, doch deze verandering ligt niet op het vlak van de fysische maar op dat van de
metafysische waarneming van het geloof.
Wanneer dan ook gezegd wordt, dat de substantie of het diepste
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wezen van brood veranderd wordt, betreft die uitspraak niet de fysische
categorie van substantie, welke bij definitie zichtbaarheid (massa, volume) betekent, doch de metafysische. Hetzelfde geldt voor de substantie
(= het wezen) van Christus' Lichaam en Bloed. Deze substantie is per
definitie geen zichtbaarheid. Het wezen van 's Heren lichamelijkheid is
in de Eucharistie aanwezig, doch op een aparte, op een mysterieus
sacramentele wijze en niet op de verheerlijkt-lichamelijke wijze zoals
Hij bij de Vader is. Derhalve getuigt het van een valse voorstelling,
indien men spreekt over een 'afdalen uit de hemel' en over een bepaling
van plaats, zoals dit in een massieve catechese vaak is gebeurd. Het
mag daarbij als een uitgemaakte zaak beschouwd worden, dat Thomas
op zuiver metafysische wijze met het begrip substantie heeft gewerkt.
Wanneer het Concilie van Trente ( Dz. 884 en 997) de term transsubstantiatie gebruikt, wordt niet een aristotelische filosofie tot enig
deugdelijk middel ter verklaring van het eucharistisch gebeuren erkend.
Het concilie ontleent het begrip substantie aan de traditionele vaktaal
der theologen en gebruikt het in algemeen-menselijke zin. Substantie
staat er tegenover 'slechts als teken, onwerkelijk', zonder dat het hoe
van de substantiële verandering volgens de een of andere school —
waar vrij grote verschillen bestaan — wordt geautoriseerd. Dus blijven
er vele problemen, die vaak van bijkomstig belang zijn, open, inherent
aan een mysterie.
Deze abstract-metafysische denkwijze der scholastiek, die het zijn en
worden der dingen-in-zich trachtte te bepalen (voor lutheranen en
calvinisten even vanzelfsprekend als voor katholieken!) , is in onze tijd
problematisch geworden 4 ) . Voor ons existentialistisch denken en aanvoelen staat het persoonlijk engagement in de situatie en de kaders der
dingen primair. De dingen krijgen daarbij wel geen onbelangrijke maar
toch een secundaire waarde, n.l. in relatie tot en in functie van het
menselijk gebruik. Dit zal mede de reden zijn, waarom vele katholieken
moeite hebben met de traditionele transsubstantiatieleer. We laten
daarbij buiten beschouwing, dat de huidige mens in zijn denken en
formuleren sterk bepaald wordt door de inhoud van de bij de exacte
wetenschappen gebruikte begrippen. Zo zal substantie automatisch een
associatie oproepen met de fysico-chemische term van massa of materie,
wat juist het tegendeel van het metafysisch begrip is.
Het opent geheel nieuwe perspectieven indien theologen vanuit de
existentialistische benaderingswijze naar voren brengen, dat de Werkelijke Tegenwoordigheid van de Heer niet als een ruimtelijke aanwezig4) R. Vossebrecher S.S.S., Die Theologie der wirklichen Gegenwart heute, In:
Praesentia realis, Nijmegen 1963, pp. 56-70.
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heid doch als een liefdevol-persoonlijke tegenwoordigheid bepaald dient
te worden 5 ). Dan vallen er vele vaak onbescheiden en onaangepaste
vragen weg. Dan leert men ook zien dat het brood in en vanuit de
handen van de Heer zijn voornaamste verandering ondergaat door de
overgang van de profane naar de religieuze context. Van de zakelijke
categorie van ding-in-zich gaat het brood over naar de interpersoonlijke
categorie van geschenk, uitdrukking en teken van de totale zelfgave
van de Heer. Door deze verandering van functie en betekenis wordt het
brood opgeheven tot een heilsinstrument in Gods hand tot baat van de
mens, transfinalisatie genaamd. In het raam van de eucharistische
liefdesmaaltijd geeft de Heer zich totaal in de schenking van de maaltijdingrediënten van brood en wijn.
De belichting van dit aspect der transfinalisatie is in overeenstem,.
ming met de dynamische bijbeltheologie, die het sacramentele gebeuren
als een Godsontmoeting beschrijft in tegenstelling met een wijze van
theologiseren, welke eerder de indruk van een materiële gang van zaken
wekte. Het lijkt ons echter nodig en mogelijk deze leer van de transfinalisatie te synthetiseren met de leer der transsubstantiatie, daar men
anders bij de traditionele leer der Kerk ten achter zou blijven. We
zouden trouwens ook geen nieuwe gezichtspunten voor de interconfessionele discussie openen, daar men met nieuwe woorden tot het oude
en uitzichtsloze dilemma tussen 'betekenen' en 'zijn' zou terugkeren.
De kwestie blijft n.l. gaan over de heel bijzondere tekenkracht van het
Eucharistiesacrament, welke bestaat in een geheel eigen identiteit van
de Gever en de gave in het eucharistische brood. Ieder geschenk is een
uitdrukking en mede-deling van de gever, doch slechts God kan deze
uitdrukking volledig waar maken. Slechts God kan zich in een materiële
gave geheel meedelen.
Wanneer de Godmens Christus bij het overreiken van brood derhalve spreekt van 'Mijn Lichaam' — bijbels-personalistisch verstaan als
'Ik' — kunnen we niet meer anders belijden dan dat we Christus ontvangen. Waar het woord der verkondiging en de andere sacramenten
ver-wijzen naar Christus, wijst Christus in het brood op zichzelf en op
zijn directe en totale mededeling. De vraag, wat er daarbij van brood
blijft, is onbelangrijk indien we met volle overtuiging belijden, dat de
Heer zich met het brood totaal geeft.
Deze sacramentele tegenwoordigheid kan duidelijk gemaakt worden
door haar te zien in het geheel van de theologie over de schepping en de
menswording, waarbinnen zij een eigen plaats heeft. Heel de schepping
5)

P. Schoonenberg S.J., Tegenwoordigheid, In: Verbum (1964) pp. 395415.
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staat in ieder van zijn onderdelen in afhankelijkheid van God en is een
manifestatie (mee-deling ) van Zijn liefde. God werkt in en door de
schepping zijn liefde aan de mensen uit. Deze eenheid van de zichtbare
schepping met God kreeg zijn hoogtepunt in de menswording van Gods
Zoon: door de menselijke natuur aan te nemen, werd deze opgenomen
in het goddelijke zijn van de Zoon tot één Persoon. Zo werd Christus
dé centrale openbaring van Gods gevende liefde binnen in de schepping. In Christus is de eenheid van God met zijn schepping op de
innigste wijze verwerkelijkt en in deze schepping is God ons met zijn
gevende liefde het meest nabij.
Reeds als scheppingsgaven zijn brood en wijn een manifestatie van
Gods goedheid en in hun wezen van God afhankelijk. Deze afhankelijkheid van God, waardoor zij Zijn liefde kunnen manifesteren, krijgt
in de Eucharistie krachtens Gods woord en wil een geheel nieuwe
dimensie. De kern van brood en wijn worden dermate door Christus
in beslag genomen en van Hem afhankelijk, dat Hij de kern van het
bestaan van het brood en die wijn wordt.
Derhalve kan Christus zich op een heel bijzondere en elders niet
voorkomende wijze geheel aan de gelovige schenken in het brood en de
wijn, waarvan het uiterlijk blijft.
Met deze nieuwe verwoording en nieuw kader hoopt de huidige theologie tevens tot een vernieuwd gesprek met de Reformatie te kunnen
geraken. Dit moet mogelijk zijn, indien we uitgaan van het oudchristelijk cultusbesef, dat de vervulling en absolute overstijging van het oudtestamentische is. Het gaat dan over het sacrament als representatie
van het Offer van Christus. Waartoe we dan geraken, kunnen de
boeken van de calvinistische M. Thurian en J. Plooij leren, welke verder
gaan dan de meeste lutherse theologen E ). Dat duidt op een wisseling
in de oude fronten.

6)

W. L. Boelens S.J., Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen. Assen 1964.

Kerk, partijen en
verkiezingen in België
K. VAN ISACKER S.J.

RAAGT men aan de man in de straat, hoe in België de Kerk altijd
tegenover de partijen gestaan heeft, dan zal hij antwoorden: de
Kerk was voor de katholieke partij en daarom tegen alle andere partijen.
Eigenlijk heeft hij het niet mis voor, die man in de straat, al moet zijn
simplistisch oordeel genuanceerd en toegelicht worden.

V

Voor 1846 bestonden er in België geen partijen in de huidige betekenis van het woord. Het politieke leven werd beheerst door het
unionisme, de samenwerking tussen de conservatieve katholieken en de
liberalen. Door de oprichting van hun partij, in 1846, maakten de liberalen aan deze samenwerking een einde: voortaan wilden zij het land
alléén besturen, en zij zouden dat doen volgens de beginselen van het
rationalistische laicisme. Aanvankelijk trachtten zij hun laïciserende
politiek door te voeren in een klimaat van welwillendheid en tegemoetkoming tegenover de Kerk. Maar vanaf 1857 — ten gevolge van histo
rische omstandigheden waarop hier niet nader kan worden ingegaan —
was het met deze welwillendheid afgelopen: de liberale partij, en vooral
haar radicale vleugel, ging in de Kerk, die het rationalistisch laïcisme
wilde noch kon aanvaarden, een bedreiging zien voor de instellingen en
besloot met de Kerk af te rekenen. De schoolstrijd van 1879 -1884 is
het hoogtepunt van de oorlog tussen de katholieke en de liberale opinie.
Omdat de katholieke partij juist in deze periode van strijd is ontstaan,
werd zij onvermijdelijk een instrument voor de verdediging van de
religieuze belangen tegen het radicale liberalisme. Zij was, zoals men
het doorgaans heet, een confessionele partij. Om te begrijpen waarin dit
confessionalisme juist bestaat en hoe het tot stand kwam, is het nodig
de houding te ontleden die de bisschoppen in het verleden hebben aangenomen tegenover partijen en verkiezingen.
De bisschoppen uit de eerste periode van de Belgische onafhankelijkheid waren voorstanders en verdedigers van de liberale grondwettelijke
staatsinstellingen: zij aanvaardden de 'moderne vrijheden' omdat zij de
godsdienstige belangen het best gewaarborgd achtten in een regime van
volledige vrijheid. De bisschoppen beschouwden het daarom als hun
goed recht om, èn als staatsburgers èn als herders van de Kerk, de
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grondwettelijke rechten en vrijheden aan te wenden voor de verdediging van de godsdienst. Onder meer gebruikten zij de vrijheid van het
woord om aan de gelovigen voorlichting en leiding te geven in verband
met de verkiezingen.
Reeds in 1831, bij de eerste wetgevende verkiezingen, vroegen de
bisschop van Gent en die van Luik in een herderlijke brief gebeden
voor de goede uitslag van de verkiezingen. Aan de stemgerechtigden
onder de gelovigen hielden zij voor dat het een gewetensplicht was, aan
de verkiezingen deel te nemen en uitsluitend te stemmen voor kandidaten die „eerbied betonen voor de vrijheid van de godsdienst".
Voor de wetgevende verkiezingen van mei 1833 schreef Mgr.
Sterckx, de aartsbisschop van Mechelen, een brief aan de pastoors van
zijn bisdom met richtlijnen betreffende de kiesstrijd. De pastoors, zei
Sterckx, moeten hun stemgerechtigde parochianen voorhouden dat zij
in geweten verplicht zijn aan de verkiezingen deel te nemen en alleen
mogen stemmen voor 'waardige' kandidaten, „die energiek zullen
werken voor het geluk en de rust van het land en voor de handhaving
van de godsdienstvrijheid"; maar tegelijk diende de clerus in deze
aangelegenheid „veel wijsheid en omzichtigheid" aan de dag te leggen,
„opdat hun heilig ambt niet gelasterd wonde': het was hun verboden
op de preekstoel aan politiek te doen of politieke figuren persoonlijk
aan te vallen. Deze brief van Mgr. Sterckx werd door de overige vijf
bisschoppen overgenomen en diende ook in latere jaren als norm voor
de herderlijke brieven van het episcopaat over de verkiezingen.
Tot omstreeks 1850 blijft de toon van deze brieven zo gematigd dat
niemand, ook niet bij de liberalen, er enige aanstoot aan neemt. Welke
nadelen er niettemin verbonden waren aan het feit dat de bisschoppen
regelmatig de geestelijkheid aanzetten om de kiesverrichtingen van hun
parochianen te beïnvloeden, zal pas later blijken: geleidelijk en onbewust geraakte hierdoor de katholieke opinie er van overtuigd dat voor
een katholiek iedere politieke daad eigenlijk een religieuze daad was.
Na 1850 hoort men in de herderlijke brieven een nieuwe klank. Er
bestaat nu een flink georganiseerde liberale partij die snel evolueert
naar een antigodsdienstig radicalisme. Meteen krijgen de inspanningen
van de bisschoppen voor 'goede' verkiezingen een strijdvaardiger karakter, in de letterlijke betekenis van het woord: door hun vermaningen
betreffende de kiesplicht van de katholieken verklaren zij de oorlog aan
de liberale partij. Alleen kardinaal Sterckx blijft tot aan zijn dood in
1867 trouw aan zijn vroegere gematigde houding. De nieuwe bisschoppen daarentegen, die na 1848 benoemd werden: Mgr. Malou te Brugge,
Mgr. De Montpellier te Luik, Mgr. Gravez te Namen, Mgr. Dumont te
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Doornik, hebben de 'moderne vrijheden' afgeschreven omdat de liberalen ze nu gebruiken tegen de Kerk. Zij mobiliseren de katholieke opinie
voor de strijd tegen de liberale instellingen.
Vooral uit de brieven van Mgr. Malou blijkt de nieuwe geest. Herhaaldelijk wijst Malou zijn gelovigen op hun zware gewetensplicht om
alleen voor katholieke kandidaten te stemmen; zijn priesters vraagt hij
aan de kiesstrijd deel te nemen „als raadgevers en leiders van het volk".
Gezien de vijandigheid van het liberalisme tegen de Kerk, schrijft Mgr.
Malou, staat in feite bij iedere verkiezing „de godsdienst op het spel".
„De kiezers die voor de katholieke of conservatieve kandidaten stemmen, zo luidt zijn herderlijke brief van 8 mei 1863, zullen stemmen voor
de katholieke Kerk, voor haar rechten en vrijheden; zij die tegen deze
kandidaten stemmen, zullen stemmen tegen de katholieke Kerk en voor
hun deel haar rechten en vrijheden aantasten .... Vraagt U af of gij
in geweten uwe Moeder moogt verloochenen en aan de slagen van
hare vijanden overleveren". Dit is sterke èn duidelijke taal, met vèrreikende gevolgen: de identificatie tussen partij en Kerk die hier aan
de gelovigen geleerd wordt, moet onvermijdelijk leiden tot misvorming
van het politieke oordeel der katholieken. Men moet daarbij bedenken
dat bisschoppelijke richtlijnen op de kansel en in de biechtstoel door
pastoors en onderpastoors doorgaans met heel wat minder gematigdheid en wijsheid aan de gelovigen werden doorgegeven dan de bisschop
zelf wenste.
De andere bisschoppen waren niet zo radicaal in hun uitdrukkingen
als Mgr. Malou. Maar door steeds opnieuw de nadruk te leggen op de
noodzaak voor katholieken, om bij de verkiezingen eensgezind voor de
goede zaak te strijden en te bidden, hebben ook zij bijgedragen tot de
vorming van een voor België typerende mentaliteit: alleen de bestaande
katholieke partij, met haar programma en haar opvattingen, is zaligmakend en bijgevolg is de steun aan deze partij voor iedere katholiek
een onvoorwaardelijke en ernstige gewetensplicht.
De schoolstrijd van 1879 -1884 heeft deze mentaliteit verder ontwikkeld, De Kerk in België moest toen inderdaad vechten voor haar behoud
en riep daartoe alle katholieken in het geweer. Bij iedere wetgevende
verkiezing, in 1880, in 1882 en in 1884, hebben de bisschoppen de
katholieke opinie gemobiliseerd om te pogen de rampzalige liberale
meerderheid ten val te brengen. In 1884 zijn zij daarin geslaagd: bij de
verkiezingen behaalde de katholieke partij een absolute meerderheid, die
zij bewaarde tot na de eerste wereldoorlog. Tijdens deze lange periode
van katholiek overwicht kreeg de katholieke partij haar definitieve confessionele gedaante.
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Waarin bestaat dat confessionalisme? Niet, zoals men vaak meent,
in de onderdanige volgzaamheid van de katholieke parlementariërs
tegenover het episcopaat. Wel zijn er vanaf het begin van de Belgische
onafhankelijkheid steeds contacten geweest tussen de bisschoppen en
de katholieke parlementariërs betreffende wetten of parlementaire initiatieven waarmee, rechtstreeks of onrechtstreeks, kerkelijke belangen
gemoeid waren. Aanvankelijk is er daarbij echter helemaal geen sprake
van enig gezag van de bisschoppen over de politici: deze contacten zijn
veeleer betrekkingen tussen vrienden die tot eenzelfde maatschappelijk
milieu behoren en er dezelfde opvattingen op na houden. Later, vanaf
kardinaal Dechamps, die aartsbisschop van Mechelen was van 1868 tot
1883, probeerde het episcopaat wel invloed en gezag uit te oefenen op
de katholieke parlementaire groep. Maar als groep heeft de rechterzijde
deze pogingen steeds beslist van de hand gewezen.
Niet in de vermeende afhankelijkheid van de katholieke parlementariërs tegenover het episcopaat bestaat het confessionalisme, maar in de
zorg van de clerus om de katholieke partij, het onontbeerlijke bolwerk
voor de verdediging van de Kerk, sterk en één te houden: sterk, door er
over te waken dat de verkiezingen een absolute katholieke meerderheid
in het parlement verzekerden; één, door er over te waken dat geen
enkele concurrerende partij van katholieken de éne katholieke partij zou
ondermijnen of verzwakken.
De zorg van de Kerk voor de katholieke partij impliceerde het afwijzen van iedere andere partij. Aanvankelijk betrof dit alleen de liberale
partij, die door de bisschoppen afgekeurd werd ter wille van haar
rationalistische ideologie en haar vijandschap tegen de Kerk. Later werd
ook de in 1885 gestichte socialistische werkliedenpartij veroordeeld:
deze zette de rationalistische traditie van het liberalisme voort en poogde bovendien de arbeidersklas los te maken van de Kerk, die in de ogen
van de socialisten een instrument was voor de verdrukking van het volk.
Dat de Kerk antigodsdienstige partijen afwees, was logisch. Maar de
zorg voor het monopolie van de eigen partij heeft de bisschoppen er ook
toe gebracht ,om nieuwe politieke partijen van katholieken af te keuren
of zelfs te veroordelen.
Dit gebeurde voor de eerste maal in de jaren negentig, toen in België
het cijnskiesrecht werd vervangen door het algemeen meervoudig stemrecht, hetgeen een einde maakte aan de burgerlijke politieke overheersing. Door het algemeen meervoudig stemrecht werd het Belgische kiezerscorps met meer dan één miljoen nieuwe stemgerechtigden vermeerderd. Deze nieuwe kiezers waren bijna uitsluitend volksmensen. Voor
welke partij zouden zij stemmen? Normaal had men, naast de burger-
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lijke katholieke partij en de socialistische werkliedenpartij, voor hen een
nieuwe christelijke volkspartij moeten oprichten. Maar deze logische
en door geheel de christelijke democratie gewenste oplossing bleef uit:
op verlangen van het episcopaat verzaakten de christelijke democraten
aan de oprichting van een eigen partij en droegen zij hun politieke kandidaten samen met de kandidaten van de conservatieve opinie op één
gemeenschappelijke katholieke lijst voor. Men is het er thans vrijwel
over eens dat deze manke oplossing, die tot na de eerste wereldoorlog
behouden bleef, noch de belangen van de katholieke opinie, noch die
van het volk heeft gediend en sterk heeft bijgedragen tot het in stand
houden van een ongezond confessionalisme: het behoud van de eenheid
der katholieke partij, en meteen het afwijzen van een zelfstandige
christelijke volkspartij, werd immers voorgesteld als een ernstige gewetensplicht die alle katholieken bond, hetgeen praktisch neerkwam op
verplichting tot conservatisme om religieuze motieven.
Het argument van de noodzakelijke eenheid, waarmee in de jaren
negentig de christelijke volkspartij werd afgewezen, kan men later
regelmatig in de herderlijke brieven van de bisschoppen terugvinden,
ook nog in de allerlaatste jaren. „De feiten, zo luidt een gemeenschappelijke herderlijke brief van 30 oktober 1932, bewijzen klaarblijkelijk
dat alleen een sterke katholieke partij, stevig ingericht en bezield met
tucht in al haar vertakkingen, het echte en enige bolwerk is onzer godsdienstige vrijheden". En een herderlijke brief van 25 december 1936:
„Gezien ... de Belgische politiek zich niet enkel bemoeit met vraagstukken van zuiver stoffelijke en economische aard, maar in feite verbonden
is met zedelijke en godsdienstige belangen, is het, voor het behoud van
deze hogere belangen, volstrekt noodzakelijk dat er één machtige politieke groepering besta, welke open staat voor alle burgers die de rechten
en het geweten eerbiedigen, en welke het behoud en het verdedigen der
heilige rechten van het geweten en van de Kerk als eerste punt in haar
programma vooropstelt". Nog op 12 juni 1957 schreef kardinaal van
Roey aan zijn priesters dat, wegens de omstandigheden — België was
toen opnieuw in een schoolstrijd gewikkeld — elke politieke scheuring
onder katholieken als in geweten verwerpelijk moest worden beschouwd.
De zorg voor het behoud van de éne katholieke partij leidde in 1925
tot de veroordeling van het Vlaamse Nationalisme en in 1935 tot de
afkeuring van de totalitaire katholieke beweging Rex. Direct na de
tweede wereldoorlog maakte kardinaal van Roey op officieuze wijze
bekend dat hij de katholieken afkeurde die zouden stemmen voor de in
1945 opgerichte Union Démocratique Belge, een poging van katholie-
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ken om op de ruïnes van de vooroorlogse partijen een a-confessionele
concentratie van katholieke en socialistische democraten tot stand te
brengen. En tenslotte is er de herderlijke brief van mei 1958, waarin
werd verklaard dat, wegens de toen heersende omstandigheden — na
vier jaar linkse regering en een schoolstrijd — stemmen voor de linkse
partijen of voor de Volksunie „zwaar zondig" was, en dat het „een
zware gewetensplicht" was te stemmen voor de Christelijke Volkspartij.
De interventies van de bisschoppen op politiek gebied beoogden alleen de vrijwaring van „de hogere geestelijke belangen": dit is een uitdrukking die men regelmatig in de herderlijke brieven aantreft. De
bisschoppen onderstreepten bij iedere tussenkomst dat zij principieel de
inmenging van het kerkelijke gezag in louter tijdelijke aangelegenheden
verwierpen en alleen spraken wanneer hun herderlijke plicht hen daartoe dwong. Niettemin hebben deze regelmatig terugkerende interventies
in de politiek geleid tot een bedenkelijke verwarring in de geesten van
vele katholieken tussen de politiek en de godsdienst, tussen de katholieke partij en de Kerk; zij hebben ook het oordeel van velen over de
omvang en de grenzen van hun burgerlijke plichten en over hun
persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid op dit gebied onzeker
gemaakt. Indirect heeft dit alles bijgedragen tot de 'verzuiling', het
compartimenteren van bijna alle domeinen van het openbaar leven in
ideologisch scherp van elkaar gescheiden vijandige groepen.
Omwille van deze negatieve gevolgen van het confessionalisme is
een bezinning over zijn historische oorsprong leerrijk: zij kan er toe
bijdragen om in alle partijen de geesten ruimer en verdraagzamer te
maken, zodat in de toekomst tussenkomsten van de bisschoppen in de
politiek en in de partijenstrijd niet meer noodzakelijk zouden zijn.
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Naar een hervorming van het
kath. verplegingswezen in België
M. WATTÉ

ALS

we hier het katholieke verplegingswezen in België even aan een
onderzoek onderwerpen, dan laten we de medische organisatie
buiten beschouwing: deze hoort tot de exclusieve bevoegdheid van de
geneesheren en de verantwoordelijke instanties. Evenmin hebben we
een economisch of administratief hervormingsplan op het oog. Onze
bedoeling en de vragen die wij stellen, zijn uitsluitend van pastorele en
apostolische aard: welke is de eigen finaliteit van het katholieke verplegingswezen, in welke mate wordt die finaliteit nu bereikt, op welke
manier kan men de beschikbare middelen beter aan het voorgestelde
doel doen beantwoorden?
Het katholieke verplegingswezen bezit in België een grote verscheidenheid: algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, kraaminrichtingen,
psychiatrische instellingen, bejaardentehuizen, medisch-pedagogische
instituten, diensten voor thuisverpleging. Allen samen vertegenwoordigen deze diensten een werkelijke macht in het land. Circa 50% van het
aantal bedden in de Belgische ziekenhuizen horen tot het katholieke
verplegingswezen; in de psychiatrische inrichtingen is dit zelfs 90% en
meer. Ze worden als katholiek bestempeld niet alleen omdat hun ontstaan en hun werkwijze te verklaren zijn vanuit de katholieke ideologie,
maar ook omdat ze exponenten zijn van de kerkelijke politiek op het
gebied van de volksgezondheid.
Ideologische grondslagen en historische groei
Om het katholieke aandeel in het geheel van het nationale verplegingsapparaat nauwkeurig te situeren, is het nodig even terug te gaan
tot de beweegredenen die het bestaan van de katholieke instellingen
motiveren.
Ideologisch vindt het katholieke verplegingswezen zijn diepste beweegreden in de evangelische leer van de naastenliefde, die bij voorkeur
uit wil gaan naar de meest noodlijdenden. De eerste en fundamentele
bestaansreden van de caritatieve bedrijvigheid van katholieken is de
getuigenis van deze barmhartige liefde, getuigenis die niet alleen de
individuele gelovige, maar de hele katholieke gemeenschap als gemeenschap ten deel valt.
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Historisch hebben in het ontstaan van de katholieke verplegingsinstellingen echter ook nog twee andere, heel belangrijke, motieven
meegespeeld. Gedreven door haar wezenlijke behoefte om getuigenis
af te leggen van de liefde, heeft de Kerk haar zorg steeds bij voorkeur
op die terreinen gericht waarop het burgerlijke gezag in gebreke bleef.
Over dit in gebreke blijven willen we hier de staf niet breken: mede ten
gevolge van de middeleeuwse twisten tussen Kerk en Staat heeft de
burgerlijke maatschappij pas laat haar volwaardige zelfstandigheid
kunnen verwerven. Het is aldus een feit, dat op het gebied van de
ziekenverzorging het initiatief lange tijd overgelaten werd aan de Kerk.
De caritatieve werkzaamheid van de Kerk had dan ook een tweevoudige betekenis: een suppletieve betekenis, waarmee bedoeld wordt dat
de Kerk een taak op zich nam die door de Staat verwaarloosd of niet
voldoende behartigd werd, en een exemplatieve betekenis, waarmee
gezegd wordt dat de Kerk een voorbeeld wilde geven van de manier
waarop gezondheidsproblemen opgelost dienden te worden.
Door de omstandigheden is dit 'voor-doen' echter vaak vergroeid tot
een 'zelf en alleen doen'. Omwille van de heersende mentaliteit is de
vervangende activiteit dikwijls uitgegroeid tot een monopolie de facto.
En verder nog: gezien in het geheel van de toenmalige politiek van de
Kerk, is het gemakkelijk te begrijpen dat het feitelijke monopolie stilaan
beschouwd werd als een monopolie de jure. En dit vermeende monopolie is met de tijd zo sterk in de gedachten vastgeankerd, dat de oorspronkelijke exemplatieve en suppletieve bedoelingen in de vergeethoek
zijn geraakt.
Toen die machtspositie psychologisch eenmaal verworven was, heeft
men ze, vooral sedert het begin van de 20e eeuw, in de werkelijkheid
willen omzetten: overal werden de katholieke verplegingsinstellingen
vermenigvuldigd.
De laïciserende strekking van de Staat op het einde van de 19e en in
het begin van de 20e eeuw heeft aan deze wil tot machtsvorming een
motief van zelfbescherming toegevoegd. Het antikerkelijke liberalisme
heeft gedeeltelijk een uitbreiding van het katholieke verplegingsfront
uitgelokt.
De vermenigvuldiging van de katholieke verplegingsinstellingen is
gebeurd in het wilde, zonder de minste planmatigheid. Nieuwe klinieken
werden opgericht, niet alleen om de officiële instellingen te bestrijden,
maar ook uit naijver tussen verschillende congregaties. Er werd gebouwd en verbouwd en uitgebreid zonder algemene opzet. De oversten
van vele congregaties en hun respectievelijke kerkelijke overheid hebben
zich in de voorbije decennia schuldig gemaakt aan een verspilling van
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geld en personeel en tevens aan een zeer kortzichtige politiek die niet
vrij te pleiten is van klerikalisme en onverdraagzaamheid.
Het gevolg daarvan is, dat wij nu enerzijds staan tegenover een
mateloze versnippering van katholieke instellingen, en dat wij anderzijds de bediening van openbare ziekenhuizen verwaarloosd hebben,
waardoor de laicisering van deze instellingen in de hand werd gewerkt.
Huidige moeilijkheden
De moeilijkheden waarin het katholieke verplegingswezen op dit
ogenblik verkeert, vinden hun oorsprong wellicht in die historische
evolutie, waarbij het getuigenis vervangen werd door de bestrijding, de
exemplariteit door de veelvuldigheid en de suppletieve rol door het
monopolie.
De katholieke instellingen voor gezondheidszorg voelen zich enerzijds gehandicapt door hun eigen structuren en anderzijds bedreigd in
hun machtspositie.
De innerlijke zwakheid van het katholieke verplegingswezen komt
voort uit zijn ongeordende groei: er zijn teveel kleine klinieken en
bejaardentehuizen; hun geografische spreiding is slecht; ze zitten vast
in traditionele vormen en vaak concurreren ze met elkaar. Deze innerlijke zwakheid is een geweldige handicap voor hun leefbaarheid, voor
de collectieve behartiging van hun belangen en uiteindelijk voor het
bereiken van hun finaliteit.
Bovendien voelen ze zich ook van buiten uit bedreigd. Enerzijds
wordt hun machtspositie beknot; anderzijds worden ze gedwongen tot
een strijd met ongelijke middelen.
Er is een geest van concurrentie ontstaan tussen de openbare en de
privé instellingen. De oprichting van ziekenhuizen en bejaardentehuizen
gebeurt dikwijls in een sfeer van (politiek) opbod: het is niet uitzonderlijk dat een Commissie van Openbare Onderstand en een kloostergemeenschap om het vlugst en om het grootst een kliniek of een rusthuis
bouwen, in dezelfde stad (soms in dezelfde straat) . Met zo'n manier
van werken blijft er geen enkel spoor meer over van de exemplatieve,
noch van de suppletieve rol van de katholieke instellingen. Bovendien
is het economisch beschouwd onverantwoord en een zuivere verspilling
van kredieten voor het budget van volksgezondheid.
Daarnaast voelt het katholieke verplegingswezen zich bedreigd door
de ongelijkheid in de subsidiëring. Terwijl een Commissie van Openbare Onderstand voor het bouwen van een ziekenhuis of een bejaardentehuis op 60% Staatstoelagen, 20% Provincie- en 20% gemeentelijke
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hulp kan rekenen; wordt een privé ziekenhuis slechts voor ± 15%
gesubsidieerd en een privé bejaardentehuis helemaal niet.
Het meest echter wordt de katholieke machtspositie bedreigd door de
planificatie die thans door de openbare instanties ontworpen wordt.
Tegenover een algemene planning van ziekenhuizenbouw en een globale aanpak van de bejaardenzorg staan de katholieke instellingen
machteloos. De katholieke gemeenschap kan onmogelijk de nodige
kapitalen bijeenbrengen om gelijke tred te houden met de openbare
instanties, temeer daar het hier gaat om investeringen die vlug afgeschreven moeten worden. Een algemeen ziekenhuis met 150 bedden
(wat als minimum capaciteit wordt beschouwd) kost minstens 100 miljoen Fr. De katholieke gemeenschap kan zich de weelde niet veroorloven om in elke stad een dergelijk ziekenhuis te bouwen! Inzake
bejaardenzorg spreekt men nu van centra voor ambulante behandeling,
waar bejaarden (die zelfstandig blijven wonen) alle consultaties en
behandelingen zullen ter beschikking hebben, met bovendien sociale
hulp, ontspanningsmogelijkheden, maaltijden enz. A rato van één centrum voor 5.000 bejaarden zou men 250 centra moeten oprichten.
Tegenover een dergelijk project wordt de katholieke bejaardenzorg tot
een nietigheid herleid.
Doch niet enkel op financieel vlak kunnen wij de problemen van het
hedendaagse verplegingswezen niet aan. Wij hebben evenmin het vereiste personeel, althans niet indien wij onze huidige opvattingen terzake
niet grondig wijzigen.
In de eerste plaats hebben wij tot nog toe bijna exclusief op het
religieuze personeel gerekend; het is de hoogste tijd dat wij het lekenpersoneel als evenwaardig gaan beschouwen, zowel op technisch vlak
als voor de leidende functies. Verder wordt het personeel vaak ondoelmatig gebruikt: verplegenden in de administratie of in de keuken;
dubbel gebruik bv. in de diensten voor thuisverpleging die eenzelfde
sector bedienen. Het is noodzakelijk zich te bezinnen over de specificiteit en de verdeling der taken.
Tenslotte, wat men ook moge denken over de moeilijkheden waarin
het katholieke verplegingswezen zich op het ogenblik bevindt, men moet
de gevoerde politiek naar haar vruchten beoordelen. Heeft de kerkelijke
machtspolitiek dan de gewenste resultaten opgeleverd als getuigenis
van christelijke caritas? Men zal ons toelaten vrij sceptisch te zijn op
dat gebied. Ten eerste hebben wij voor een groot deel de bediening van
openbare ziekenhuizen prijsgegeven. Het gevolg is dat het georganiseerde getuigenis in de openbare ziekenhuizen praktisch tot nul is herleid in de Brusselse agglomeratie en in Wallonië, en sterk gehalveerd
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werd in Vlaanderen. Vervolgens hebben de katholieke klinieken en
bejaardentehuizen bij de bevolking vaak (en deels terecht) de bedenkelijke reputatie gekregen van instellingen voor rijke mensen. Al bij al
schijnt de machtspolitiek faliekant te zijn uitgelopen, althans voor de
ziekenhuizen en de bejaardentehuizen. Dit is echter niet het geval voor
de psychiatrische instellingen, de medisch-pedagogische instituten en
de diensten voor thuisverpleging, waar zowel de exemplatieve als de
vervangende opgave beter zijn bewaard gebleven.
Naar een hervorming
Tegenover dit failliet van het huidige katholieke verplegingswezen
dient gezocht te worden naar een nieuwe richting voor de toekomst.
Deze zal m.i. moeten bestaan in een terugkeer naar de oorspronkelijke
finaliteit van de katholieke instellingen, dit wil zeggen in een consequente toepassing van hun exemplatieve en suppletieve betekenis.
Wij kunnen dan als beginsel stellen dat katholieke verplegingsinstellingen slechts verantwoord zijn, waar zij een betekenis hebben hetzij
als type-beeld, hetzij als voorziening in een leemte die niet door anderen
kan verholpen worden. Eerst dan kunnen zij hun waarde als getuigenis
realiseren. Het komt er derhalve op aan, voor elke sector van het verplegingswezen na te gaan of de katholieke instellingen er al dan niet
een bestaansreden hebben.
In de eerste plaats dan lijken katholieke ziekenhuizen of klinieken
ons nog slechts verantwoord voor de opleiding van het medisch en het
paramedisch personeel. Voor de opleiding van geneesheren en specialisten veronderstelt dit ten eerste dat de overblijvende klinieken op een
of andere manier verbonden zijn aan de Universiteit van Leuven; vervolgens dat zij een minimum omvang hebben om effectieve stagemogelijkheden te bieden; ten slotte dat zij werkelijk voorbeeldig zijn
inzake medische organisatie, nursing, en algemeen beheer. Wat de
opleiding van het paramedische personeel betreft, moeten wij mensen
vormen, religieuzen en leken, die bekwaam zijn om in een pluralistische
maatschappij en in neutrale ziekenhuizen een volwaardig getuigenis te
brengen. De waarde van dit getuigenis zal zowel bepaald worden door
hun technische bekwaamheid en hun openheid voor de problemen van
deze tijd als door hun geloofsvorming en -beleving. Op dit gebied lijkt
het mij van kapitaal belang dat de bekwame en toegewijde leken als
gelijkwaardig worden beschouwd met de religieuzen. In deze opleidings-instellingen moeten wij de congregaties ontlasten van administratieve en economische taken waarvoor meer bevoegde leken te vinden
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zijn. De religieuzen in deze sector moeten vrijgesteld worden voor hun
eigen opdracht: de verpleging en de vorming en bezieling van de lekenverplegenden. De klinieken die niet voor opleiding in aanmerking
komen, kunnen ongetwijfeld een andere bestemming vinden die meer
beantwoordt aan een apostolische opgave: in gespecialiseerde of onderontwikkelde sectoren (men kan b.v. denken aan tehuizen voor 'chronische bejaarden') .
Men zal wellicht opwerpen dat de katholieke kraaminrichtingen een
belangrijke opvoedende taak hebben en als dusdanig dienen behouden
te worden. Daarop kan men antwoorden dat een materniteit niet zo
vanzelfsprekend een opvoedende waarde heeft. Wanneer een kraaminrichting niet verbonden is aan een algemeen ziekenhuis of niet beschikt over alle bijkomende technische diensten (labo, RX, bloedtransfusie) is zij, medisch gezien, waardeloos en derhalve ook van katholiek
opvoedend standpunt onverantwoord. Daarbij komt dat vele materniteiten erg passief gebleven zijn inzake opvoedende invloed en geen enkel
initiatief terzake hebben genomen. Overigens kan die opvoedende taak
( inlichtingsvoordrachten over huwelijks- en opvoedingsproblemen; psychosomatische voorbereiding op de baring) evengoed waargenomen
worden door andere personen of organismen ( geneesheren, huwelijksscholen; huwelijks- en gezinsraden; opvoedende bewegingen) .
Het grootste belang dient gehecht aan de bediening van de openbare
of privé ziekenhuizen. Voor zover het mogelijk is moet de voorkeur
nog steeds gaan naar de instellingen die de meest-behoeftigen of de
meest-noodlijdenden opnemen. Ook moet men selectief optreden tegenover de aard van de bediening: niet de algemene en de technische diensten zijn prioritair, maar wel de eigenlijke nursing en dan nog in de
eerste plaats de verzorging van de bejaarde patiënten, van de zware
zieken, van de besmettelijken.
Daarna komen de bejaardentehuizen aan de beurt. Te veel katholieke bejaardentehuizen beperken zich tot de opname van valiede, zelfbetalende dames, wat evengoed kan gebeuren door het privé leken
initiatief. Een werkelijke nood vormt echter de hospitalisatie van invaliede of seniele bejaarden van beider kunne: daar is voor de katholieke
instellingen een reële vervangende opdracht weggelegd. Ook wat de
bediening van openbare bejaardentehuizen betreft, moet onze zorg
slechts uitgaan naar die instellingen waar de meest noodlijdenden worden opgenomen, namelijk invalieden en senielen.
De psychiatrische instellingen en de medisch-pedagogische instituten
vormen een sector waar het katholieke initiatief momenteel onvervangbaar is. Ook hier is echter een zekere aanpassing nodig. De medische
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leiding door geneesheren-specialisten dient consequent doorgedreven te
worden; de administratieve en economische functies moeten overgedragen worden aan bevoegd lekenpersoneel. De medisch-pedagogische
instituten zouden vooral moeten gericht zijn op de hospitalisatie van
niet-opvoedbare en half-opvoedbare kinderen; de opname van opvoedbare kinderen kan men aan anderen overlaten.
Van zeer groot belang is m.i. de uitbouw van de thuisverpleging.
Hier is voor ons een onvervangbare taak weggelegd. Om die taak volwaardig te vervullen zijn er echter enkele hervormingen door te voeren.
In de eerste plaats dient men een einde te maken aan het systeem van
inwonende, verzorgende religieuzen: waar het aantal zieken en bejaarden zo groot is en de beschikbare religieuzen zo gering in aantal, kunnen wij ons niet langer veroorloven om een verplegende full-time in
dienst van één enkele persoon of familie te laten. Ook de versnippering
van autonome diensten met elk hun 'eigen zieken', of die geografisch of
financieel met elkaar concurreren, kan niet langer aanvaard worden.
Al die diensten, hetzij met leken of met religieus personeel en van welke
congregatie ook, dienen samengebundeld tot één organisatie die volgens
dezelfde technieken en aan dezelfde financiële voorwaarden het hele
land bestrijken. Deze organisatie moet bovendien onafhankelijk zijn
van elke partij-politieke macht en ter beschikking staan van alle zieken
zonder onderscheid van geloof of overtuiging.
Samenvattend kan men deze visie op het katholieke verplegingswezen
als volgt beschrijven. Wij wensen niet langer als tegenstanders van de
openbare of privé-verplegingssector door te gaan, maar wij willen ons
integendeel ter beschikking stellen van de noodlijdende bevolking, vooral daar waar de nood het grootst is. Niet een machtspositie streven wij
na, maar een loyale, onbaatzuchtige dienstbaarheid. Tot die dienstbaarheid willen wij religieuzen en leken opleiden in een geest van doorgedreven technische bekwaamheid en ruime openheid tegenover de wereld
en de mensen. Dit is naar onze mening de noodzakelijke her-oriëntering
van de verplegingsinstellingen in een pastoraal perspectief. Dergelijke
hervorming kan slechts op lange termijn tot stand komen en na een
grondige studie door alle betrokken partijen. Met dit artikel hadden
wij geen andere bedoeling dan dit onderzoek en verder een nieuwe
globale aanpak van het katholiek verplegingswezen te stimuleren.

20

jaar Poolse kerkgeschiedenis
M. VAN HULTEN

Op 22 juli 1.1. vierde Polen voor de twintigste maal zijn bevrijding van
de Duitse bezetting. Twintig jaar eerder werd op die datum, in 1944, het
Manifest van Lublin gepubliceerd: het regeringsprogramma van de voorlopige Poolse regering, die vanuit de Sowjetunie de Poolse bodem weer
betrad en zich tijdelijk vestigde in Lublin.
Dit jubileum gaf aanleiding tot feestelijkheden en herdenkingen. Velerlei
overzichten van het bereikte in de geschiedenis van 'Volks-Polen' werden
gepubliceerd. De vooruitgang in de nationale economie en in het internationale aanzien, op de terreinen van wetenschap en onderwijs, in de
kunst en op velerlei andere levensterreinen, vormde het onderwerp van vele
lofzangen. Bij hoge uitzondering slechts viel hierin iets te bespeuren van
het voortbestaan van de rooms-katholieke kerk in deze twintig jaar. Te
merkwaardiger aangezien deze kerk, zowel door omvang als invloed, bezwaarlijk over het hoofd gezien kan worden.
De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Polen in de jongste
twintig jaar kan echter een vruchtbare bijdrage leveren tot het inzicht in de
gebeurtenissen in Centraal- en Oost-Europa. Veel van het hier volgende is
reeds jarenlang bij ons bekend. Het is echter nuttig de feiten weer eens
bijeengeplaatst te beschouwen. Uit de eerst geïsoleerde feiten groeit dan
weer het totaalbeeld, dat ons toestaat de op- en neergang in de geschiedenis
van de kerk in Polen te zien.

De vooroorlogse situatie
ET Polen van vóór 1939 kan allerminst worden aangeduid als een rooms-

H katholiek land. Ook al was het rooms-katholicisme er min of meer erkend

als de officiële godsdienst van de staat, in feite behoorde een vierde deel van de
bevolking tot andere kerkgenootschappen. De geprivilegieerde positie die de
rooms-katholieke kerk voor 1939 toch innam, sloeg in 1945 in haar tegendeel
om; ook al is dan — zeker in naam — inmiddels vrijwel de gehele bevolking
rooms-katholiek; hetgeen veroorzaakt is door de uitmoording van de Joden, de
verdrijving van de Duitse ev an gelischen en de inlijving van het grootste deel
der orthodoxen in de Sowjetunie. De wettelijke status van de rooms-katholieke
kerk was voor de oorlog gebaseerd op een concordaat tussen het Vaticaan en
Polen, gesloten op 10 februari 1925. Daarin werd aan de kerk vrije uitoefening
van haar kerkelijke autoriteit en jurisdictie gegarandeerd, alsmede aan bisschoppen, priesters en gelovigen vrij contact met de Heilige Stoel. De staat beloofde
de geestelijken te beschermen bij de uitoefening van hun officiële verplichtingen
en stelde het rooms-katholieke godsdienstonderricht verplicht in alle staats- en
gesubsidieerde scholen (met het recht van toezicht hierop door de kerk) . Het
Vaticaan en Polen onderhielden diplomatieke betrekkingen: een Poolse ambassadeur zetelde in Rome en een pauselijk nuntius in Warszawa.

De eerste naoorlogse jaren
Op 12 september 1945 deelt de regering in een communiqué via pers en
radio mee, dat het concordaat haar niet langer bindt, gezien de eenzijdige verbreking door het Vaticaan. Aanleiding hiertoe is het uitblijven van de officiële
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erkenning van deze regering door het Vaticaan en het aanhouden van de betrekkingen met de Poolse regering in ballingschap te Londen (die eerst door paus
Joannes XXIII verbroken worden) ; voorts de benoeming door het Vaticaan van
enkele Duitse geestelijken voor het besturen v an Poolse bisdommen tijdens de
oorlog.
Door deze onverbindend-verklaring van het concordaat raakt de kerk in een
wettelijk vacuum, temeer daar tevens wordt verklaard dat de artikelen betreffende de kerk in de grondwet van 1921 vervallen zijn. De facto is de kerk
geheel van de staat gescheiden.
Inmiddels tracht de kerk zich te herstellen van de slagen haar tijdens de
oorlog toegebracht. Van de in 1939 aanwezige 51 bisschoppen werken er eind
1945 nog slechts 33 in Polen, v an de 12.940 priesters nog 8.624. Het aantal
kloosters is vrijwel gelijk gebleven, het aantal leden van de kloostergemeenschappen iets gedaald. In juli 1945 komt de primaat van de Poolse kerk, kardinaal August Hlond, in Polen terug en zet zich direct aan de herbouw van het
kerkelijk apparaat. De kardinaal weet zich daarbij gesteund door de beloften
in het bevrijdingsmanifest v an de voorlopige regering, waarin rechtsgelijkheid
voor allen ongeacht ras, godsdienst of nationaliteit en herstel van de democratische vrijheden worden toegezegd. In een plechtige verklaring omtrent de
burgerrechten stelt ook de Sejm op 22 februari 1947, dat hij „wil voortgaan . . .
de vrijheid van geweten en godsdienst te beschermen".
Moeilijkheden v an ondergeschikt belang dreigen, als de staat de huwelijkswetgeving wil unificeren en het godsdienstonderricht op de scholen niet bepaald
aanmoedigt. Voor de oorlog hield de kerk de unificatie van het huwelijksrecht
tegen. Nog in 1939 bestond daardoor de vreemde situatie, dat in het voormalig
Pruisische deel v an Polen een burgerlijk huwelijk vereist was, voorafgaande aan
het kerkelijk, terwijl in het voormalig Oostenrijkse deel het burgerlijk huwelijk
niet bestond en alleen het kerkelijk huwelijk rechtsgeldig was. De huwelijkswet
van 25 september 1945 eist voortaan het burgerlijk huwelijk, maar staat ook
het kerkelijk huwelijk toe, mits voorafgegaan door het burgerlijke. Bij een
herziening v an deze wet in 1950 vervalt de toevoeging omtrent het kerkelijk
huwelijk.
Nog op 13 september 1945 erkent de minister van onderwijs de grondwettelijke verplichting van het godsdienstonderwijs op de staatsscholen; uit de tekst
van een rondschrijven van de minister blijkt dit duidelijk, tevens echter dat hij
de ouders aanmoedigt te verlangen, dat hun kinderen van het godsdienstonderricht zullen worden vrijgesteld. Vanaf 1947 begint de propaganda voor het
gelaiciseerde onderwijs, geleid door het Genootschap voor Kindervrienden, dat
met staatssteun scholen opent zonder godsdienstonderricht. In de grondwet van
1952 zal over godsdienstonderricht op school niets meer warden opgenomen.
Ten aanzien van het kerkelijk grondbezit neemt de staat voorlopig een meer
tolerante houding aan. Terwijl door het landhervormingsdecreet van 6 september 1944 alle bezittingen groter dan 50 hectaren (in enkele westelijke provincies
100 ha) onteigend worden, geldt deze maatregel uitdrukkelijk niet voor de
kerken, maar wordt besloten dat de Sejm zich hierover later zal uitspreken. De
landhervormingsbesluiten worden voor de kerken pas van kracht op 20 maart
1950, met uitzondering van die landbouwbedrijven welke dienen voor het
levensonderhoud v an de plaatselijke geestelijke(n). Om grote oppervlakten gaat
het daarbij niet. In totaal onteigent de staat dan 180.000 (volgens andere bron
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220.000) hectare op een in totaal sinds 1944 onteigende oppervlakte van
9.795.600 ha.
Tot 1948 is van een openlijke strijd tegen de kerk geen sprake. Er kan
hoogstens gesproken worden van terugdringing van de kerkelijke invloed, mede
door nationalisatie van de kerkelijke drukkerijen, censuur op kerkelijke publikaties en het verbod (in 1946) van katholieke boeken, tijdschriften en kranten in
alle openbare bibliotheken. De moeilijke jaren beginnen pas in 1948, na de
dood ook van kardinaal Hlond op 22 oktober 1948. Hij wordt opgevolgd door
Stefan Wyszynski, toen de jongste onder de Poolse bisschoppen, door het
Vaticaan voor deze post aangewezen wegens zijn kennis van het arbeidersmilieu.
Hij is zich zeer wel bewust van de moeilijkheden die hem wachten, waarvan
de woorden getuigen mogen waarmee hij zijn eerste herderlijk schrijven begint:
„Ik ben geen politicus, geen diplomaat, geen hervormer; ik ben uw geestelijke
vader en herder, de bisschop van uw zielen, ik ben een apostel van Jezus
Christus".

De Westelijke Gebieden
Direct na het einde van de oorlog reorganiseert kardinaal Hlond het kerkelijk
bestuur in de Westelijke Gebieden. Hij stelt in Wroclaw (Breslau), Opole
(Oppeln), Gorzów (Landsberg), Olsztyn (Allenstein) en Gdansk (Danzig)
apostolische administrators aan, waardoor hij snel de situatie voorzover mogelijk
stabiliseert, overigens met instemming van de regering. Kerkrechtelijk houdt het
Vaticaan echter vast aan de regel, dat van een definitieve herindeling en aanpassing aan de nieuwe staatsgrenzen pas sprake kan zijn na de sluiting van een
vredesverdrag. Het Poolse episcopaat raakt hierdoor in een moeilijke positie.
Enerzijds staat het onder druk van de regering, die steeds krachtiger aandringt
op het definitief regelen van de kerkelijke administratie in de Westelijke Gebieden. Zij ziet dit als onderdeel van haar politiek, deze gebieden zo snel mogelijk
in de Poolse staat te incorporeren en iedere gedachte aan de mogelijkheid van
een hernieuwd verleggen van de grens in oostelijke richting te onderdrukken.
Anderzijds weet het episcopaat dat het niet meer kan doen dan het Vaticaan
met de meeste klem vragen gevolg te geven aan deze wens van de regering,
ook al weet het dat inwilliging vrijwel onbereikbaar is. Deze situatie geeft de
regering de kans het episcopaat gebrek aan patriottische gevoelens en toegeven
aan Duitse revisionistische druk te verwijten.
Na het sluiten van het staatsverdrag tussen Polen en de Duitse Democratische
Republiek te Zgorzelec op 6 juli 1950, vervalt ogenschijnlijk de grond waarop
de weigering van het Vaticaan gebaseerd is. Op 27 januari 1951 beveelt de
regering de apostolische administrators dan ook hun zetels te verlaten en laat zij
de bisschoppelijke raadgevers — onder druk uit de kring van meer regeringsgezinde priesters — vicaris-capitularissen kiezen, die onmiddellijk beginnen de
parochie-indeling en benoeming van de pastoors definitief te regelen. Het episcopaat wijkt voor de druk van de regering en vraagt priesters en gelovigen de
nieuwe herders hun vertrouwen te geven. Het Vaticaan wijkt echter niet en
weigert een definitieve regeling te treffen vóór de sluiting van een vredesverdrag een feit zal zijn.
Pas na de verbetering in de verhouding tussen kerk en staat in 1956 staat de
regering toe de vicaris-capitularissen te vervangen. Kardinaal Wyszynski wordt
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dan zelf apostolisch administrator van de Westelijke Gebieden en stelt titulair
bisschoppen aan als vicarissen-generaal. Dit heeft weer tot gevolg, dat op lager
niveau vele 'patriottische' priesters vervangen worden. Officieel kerkrechtelijk
is echter nog steeds geen definitieve regeling getroffen die aangepast is aan de
huidige Poolse grenzen.
Meer moeilijkheden en de overeenkomst van 1950
De aanleiding tot een straffere regeringspolitiek ligt in een pauselijk excommunicatiedecreet tegen de communisten van 1 ju li 1949; de werkelijke oorzaak
is echter het wezenlijk anti-religieuze programma van de communistische pa rt ij
en de bereikte consolidatie van haar macht. De doopregisters worden in beslag
genomen, de kerkelijke ziekenhuizen genationaliseerd, vele scholen overgenomen door het Genootschap voor Kindervrienden, de katholieke verenigingen
geregistreerd en daarna opgeheven. Op 23 januari 1950 wordt 'Caritas', het zeer
omvangrijke kerkelijke liefdadigheidsapparaat, onder staatscontrole geplaatst en
een week later door het episcopaat als kerkelijke inste ll ing ontbonden. Onder
staatsleiding blijft de organisatie met dezelfde naam echter voortbestaan.
In een regeringsbesluit v an 5 augustus 1949 wordt de kerk verboden tuchtmaatregelen te nemen tegen haar gelovigen op grond van hun politieke, maatschappelijke en/of wetenschappelijke inzichten en activiteiten. Met dit besluit
tracht de regering het genoemde pauselijk decreet van 1 juli te ontkrachten.
Ondanks de vorming van een gemengde commissie van vertegenwoordigers
van regering en episcopaat in augustus 1949 spitst de strijd zich steeds meer toe
en culmineert voorlopig in de onteigening v an het kerkelijk grondbezit, waardoor aan de kerk een belangrijke inkomstenbron ontnomen wordt. Deze strijd
gaat samen met pogingen van de regering tot overeenstemming te komen met
de lagere geestelijkheid, waarvan een schismatieke kerk en volledige onderwerping aan de Partij beslist het gevolg zouden zijn geweest. Kleine groepen van
'patriottische' katholieke priesters (circa 200 in 1949) en leken zijn hiertoe ook
bereid: door de grote meerderheid van de gelovigen worden zij echter als
afvalligen beschouwd.
Vrij onverwacht komt dan in de gemengde commissie toch een overeenkomst
tussen staat en kerk tot st an d (14 april 1950). De kerk belooft de gelovigen op
te roepen krachtiger mee te werken aan de opbouw van het land en van de
welvaart, het recht en het staatsgezag te respecteren en zich niet te keren tegen
de collectivisatie van de landbouw. De kerk zal trachten van de H. Stoel de
definitieve regeling van de kerkelijke administratie in de Westelijke Gebieden
te verkrijgen en zich keren tegen het revisionistisch optreden van een deel van
de Duitse clerus. Het oppergezag van de Paus geldt alleen voor zaken van
geloof en zeden en de kerkelijke jurisdictie, op elk ander terrein zal het episcopaat zich laten leiden door het Poolse staatsbelang. De kerk veroordeelt voo rts
de ondergrondse strijd tegen de staat en het gebruik van godsdienstige gevoelens voor tegen de staat gerichte activiteiten en belooft tenslotte steun te verlenen aan iedere poging gericht op het behoud van de vrede in de wereld.
De staat verplicht zich het godsdienstonderricht op de scholen niet te beperken en de Katholieke Universiteit van Lublin te laten voortbestaan. De kerk
heeft het recht liefdadige en katechetische acties te ondernemen; de katholieke
pers en uitgeverij zal gelijkberechtigd zijn met andere uitgeverijen; openbare
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godsdienstoefeningen, pelgrimstochten en processies zijn toegestaan; de militaire zielzorg zal worden geregeld, evenals de zielzorg in gevangenissen en
ziekenhuizen; kloosterlingen zullen binnen het kader van de bestaande regelingen vrij zijn in het uitoefenen van hun functies.
De ondertekening geschiedt door drie bisschoppen, onder wie de secretaris
van het episcopaat, mgr. Z. Choromanski en drie vertegenwoordigers van de
staat, waaronder twee leden van het Centrale Comité van de Pa rt ij, Edward
Ochab en Franciszek Mazur.
Het episcopaat stelt later, dat het door deze overeenkomst wilde tonen vertrouwen te hebben in de staat, ondanks de ervaringen elders in de volksdemocratieën en ook reeds in Polen opgedaan. Er komt echter geen einde aan de
moeilijkheden. De apostolische administrators in de Westelijke Gebieden worden verwijderd, nieuwe processen gevoerd tegen 'reactionaire' priesters, de paus
herhaaldelijk voorgesteld als een vijand van de vrede, katholieke scholen gesloten, professoren van de Katholieke Universiteit van Lublin ontslagen en zelfs
de gehele juridisch-economische faculteit gesloten, het godsdienstonderricht op
de staatsscholen systematisch verminderd en afgeschaft, de katholieke pers gemuilkorfd en dissidente bladen bevoordeeld.
In de nieuwe grondwet van 22 juli 1952 wordt bepaald dat alle burgers
gelijkberechtigd zullen zijn o.a. onafhankelijk van hun godsdienst en tevens dat:
„de Volksrepubliek Polen vrijheid van geweten en godsdienst garandeert aan
zijn burgers. De rooms-katholieke kerk en andere religieuze genootschappen
mogen hun godsdienstige functies vrij uitoefenen". Klinkt deze laatste toevoeging al eerder als een beperking dan als een vrijheid, ook wordt opgenomen de
bepaling dat het misbruiken van de vrijheid van geweten en godsdienst voor
doeleinden die de belangen van de Volksrepubliek in gevaar brengen, strafbaar
zal zijn.
De scheiding van kerk en staat is nu officieel voor het eerst in de wetgeving
vastgelegd. De verhouding tussen beide dient door een wet nader te worden
geregeld, niet door een concordaat tussen de staat en het Vaticaan.
Gedurende het jaar 1952 heerst een betrekkelijke rust in de verhoudingen
tussen kerk en staat. De opstelling van de nieuwe grondwet en de hierover
gevoerde discussies vereisen rust, evenals de voorbereidingen van de parlementsverkiezingen welke 26 oktober 1952 plaatsvinden.

Onverhulde kerkvervolging
Daarna begint de rechtstreekse openlijke aanval op kerk en geestelijkheid in
alle hevigheid. In november 1952 worden de bisschop en twee hulp-bisschoppen
van Katowice uit hun ambt verwijderd en vervangen door een vicaris capitularis,
die tevens vice-voorzitter is van het (katholiek-progressieve) Centrale Comité
van Priesters aangesloten bij de Unie van Strijders voor Vrijheid en Democratie.
Ook elders warden priesters gearresteerd.
De verheffing van aartsbisschop Wyszynski tot kardinaal op 12 januari 1953
wordt aanleiding tot nieuwe aanvallen. De nieuw-benoemde durft niet naar
Rome te reizen, zoals gebruikelijk is na een kardinaalsbenoeming, uit vrees
geen visum voor de terugreis te zullen ontvangen. In januari en september 1953
volgen enkele grote processen tegen geestelijken (waaronder bisschop Kaczmarek van Kielce) en leken, beschuldigd van spionage onder andere ten gunste
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van het Vaticaan en de U.S.A., v an deviezenzwendel en van het onwettig
verbergen van wapens.
Op 9 februari 1953 wordt een regeringsbesluit uitgevaardigd betreffende de
benoeming van geestelijken in kerkelijke functies. Voortaan dient eerst de instemming van de regering te worden verkregen alvorens priesters kunnen
worden benoemd, overgeplaatst of ontslagen, bovendien moet iedere ambtsdrager een eed van trouw afleggen aan de Volksrepubliek Polen en beloven
alles te doen wat in zijn vermogen ligt om haar ontwikkeling en veiligheid te
bevorderen. De Poolse bisschoppen protesteren tegen deze schending van de
scheiding van kerk en staat, waardoor de kerk in feite haar eigen autonomie
verliest. Tegelijkertijd worden in het gehele land bijeenkomsten georganiseerd
van katholieke leken-activisten en priesters, waaruit duidelijk blijkt dat de
regering tracht de kerk inwendig te verdelen. 'Patriottische' priesters zijn er
volgens regeringsopgaven circa 2000, in werkelijkheid vermoedelijk slechts 80
activisten en 300 min of meer passieve aanhangers. Bij de leken heeft de beweging van sociaal-progressieve katholieken 'Pax' de leiding, maar ook deze kan
niet op een grote schare aanhangers wijzen. Ter gelegenheid v an de nationale
feestdag op 22 juli 1953 krijgen een aantal van deze priesters en leken hoge
staatsonderscheidingen, als een teken v an waardering voor hun grote verdiensten voor de staat.
Na de gerechtelijke veroordeling van bisschop Kaczmarek in september 1953
verlangt de regering van kardinaal Wyszynski ook een kerkelijke veroordeling.
Deze weigert omdat hij geen inzage in het dossier krijgt en niet met de veroordeelde mag spreken. 0p 24 september protesteert Wyszynski bij de regering;
de volgende dag in een preek, waarna hij op 26 september gearresteerd wordt
en op de 28ste v an zijn ambten wordt ontheven en zich in een klooster moet
terugtrekken.
Het episcopaat onderwerpt zich nu aan de regering, legt een verzoeningsgezinde verklaring af en stuurt een delegatie naar president Bierut. Op 17
december meldt Radio Warszawa dat alle bisschoppen en vicarissen de eed v an
trouw aan de regering hebben afgelegd, vermoedelijk onder druk, maar ook
uit tactische overwegingen, nl. om te voorkomen dat de regering alle leidende
posten in handen zal geven van 'progressieve' priesters.
In januari 1955 wordt het godsdienstonderricht op de scholen geheel afgeschaft. De theologische faculteiten van de universiteiten van Warszawa en
Krakow worden in september 1954 opgeheven (in 1953 - 54: 800 studenten)
en verv angen door een Theologische Hogeschool, gesticht in november 1954
onder leiding van de 'progressieven' (in 1954 - 55: 300 studenten, waarvan
200 priesters) . De Katholieke Universiteit van Lublin daarentegen kan ondanks
de nodige moeilijkheden blijven voortbestaan, nadat de helft van het hooglerarencorps en de rector-magnificus vervangen zijn door 'betrouwbare' personen.
Eind j anuari 1953 zitten 9 van de 33 bisschoppen uit 1945 gevangen, evenzo
2.247 parochiegeestelijken van de 8.624 en 724 kloosterlingen van de 3.106.
Er zijn bijna 30% minder kerken en kapellen, 40% minder mannenkloosters
en 45 % minder vrouwenkloosters dan in 1945. De aanval op de geestelijke
stan d blijft hiertoe niet beperkt, maar gaat tot 1955 nog verder voort.
In het voorjaar van 1955 komen de eerste vrijlatingen, die getuigen van het
inzetten v an een wat mildere politiek, welke zich langzaam verder ontwikkelt
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en die ook blijkt uit de toenemende vrijheid van meningsuiting. In maart 1955
wordt bisschop Kaczmarek (die in 1953 tot 12 jaar gevangenisstraf was veroordeeld) om gezondheidsredenen vrijgelaten. In september wordt aangekondigd dat kardinaal Wyszynski zijn bewegingsvrijheid zal herkrijgen, echter
zonder het recht zijn ambten weer te mogen uitoefenen. Processies op feestdagen
zijn weer toegestaan, kerkbezoek wordt niet gehinderd.
In juni en juli 1956 wordt op grote schaal amnestie verleend.
De Maria-bedevaart van een miljoen gelovigen naar Jasna Góra in Czestochowa op 26 augustus 1956 wordt een indrukwekkende betoging voor de
vrijlating van kardinaal Wyszynski, voor wie op demonstratieve wijze een zetel
wordt vrijgehouden temidden van de wel aanwezige bisschoppen.
De goede relatie hersteld
Enkele dagen na zijn eigen terugkeer als eerste secretaris van de Partij stuurt
Gomulka twee van zijn naaste medewerkers: Wladyslaw Bienkowski, minister
van onderwijs, en Zenon Kliszko, staatssecretaris van justitie, zelf jarenlang
gevangene, naar kardinaal Wyszynski. Op 28 oktober keren zij met de kardinaal
in Warszawa terug. Ook de overige vijf bisschoppen die nog gevangen zitten,
krijgen nu hun vrijheid terug en kunnen hun ambten weer opnemen.
Begin november 1956 wordt opnieuw een gemengde kerk-staatcommissie
gevormd, die voorstellen moet voorbereiden ter oplossing van de verschillende
strijdpunten. De kerk benoemt in deze commissie de secretaris van het episcopaat, mgr. Zygmunt Choromanski, en de bisschop van Lódz, mgr. Michal
Klepacz (die beiden ook deelnamen aan de voorbereiding van de overeenkomst
van 14 april 1950). De regering vaardigt af het lid van het Politbureau Jerzy
Morawski en dr. Jerzy Sztachelski, die iets later bel as t zal worden met de
leiding van het Bureau voor kerkelijke zaken.
Op 7 december publiceert de commissie de bereikte overeenstemming. Een
nieuwe wet omtrent de benoeming van kerkelijke ambtsdragers zal het besluit
van 9 februari 1953 vervangen. De regering zal de kosten op zich nemen van
het facultatieve godsdienstonderricht op de scholen, dat geïnspecteerd zal
worden door kerk en staat. De kloosterzusters die in 1953 en 1954 uit de
województwo's Wroclaw, Opole en Katowice zijn verdreven mogen er terug
keren of ook, als zij dat willen, naar het buitenland vertrekken.
Reeds op 4 december verordent de minister van justitie het herstel van de
geestelijke verzorging in de gevangenissen. Tien dagen later volgt de minister
van gezondheid met een gelijke verordening voor de ziekenhuizen en sanatoria
en op 15 december wordt het besluit van de minister van onderwijs van kracht
tot herstel van het onderwijs in de godsdienst als facultatief vak op de lagere
en middelbare scholen.
De situatie van de kerk is aanzienlijk verbeterd, maar de kerk is nog niet
geheel tevreden gesteld. Eigen katholieke jeugdorganisaties zijn niet toegestaan,
evenmin de oprichting van een onafhankelijk katholiek dagblad. De organisaties
van katholieke intellectuelen, vooral in de laatste maanden naar voren gekomen,
hebben geen rechtsstatus gekregen. Over het lot van de Caritas-organisatie is
nog niet beslist.
Op het eerstvolgende plenum van het Centrale Comité (mei 1957) zegt
Gomulka op niet mis te verstane wijze waarom: „(er zullen) nog lang gelovigen
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en ongelovigen zijn; kerk en socialisme, volksmacht en kerkelijke hiërarchie
zullen nog l ang naast elkaar bestaan, daaruit moeten wij onze conclusies trekken,
en wel niet alleen wij, maar ook de kerk". Terwille van die gelovigen wil hij
wel enige vrijheden toestaan, maar niet aan de kerk de kans geven eigen organisaties in de maatschappij op te bouwen.
Het godsdienstonderricht
De uitvoering van het akkoord omtrent het godsdienstonderricht zoals dit is
opgenomen in het communiqué van 7 december 1956, wordt in de komende
j aren een graadmeter v an de relatie kerk - staat.
Het besluit v an de minister v an onderwijs van 15 december is ondubbelzinnig: het godsdienstonderricht wordt op alle scholen een facultatief vak. In vele
(vrijwel alle) scholen worden ook de kruisbeelden weer aangebracht, al had de
minister daarvoor geen toestemming gegeven. Vóór half januari moeten de
ouders schriftelijk voor hun kinderen deelneming aan het godsdienstonderwijs
aanvragen. Zowel de atheïsten als de rooms-katholieken oefenen druk op de
ouders uit, niet respectievelijk wel een dergelijke aanvraag in te dienen. De
regering maant beide partijen de zaak niet op de spits te drijven.
Op 12 juli 1957 klaagt een 'Znak'-afgevaardigde in de Sejm over het niet
nakomen van de beloften betreffende het godsdienstonderricht, de heropening
van scholen van religieuze congregaties en de teruggave v an gebouwen. Ook de
heroprichting van de theologische faculteiten aan de universiteiten van Warszawa en Krakow en het herstel van de juridisch-economische faculteit van de
Katholieke Universiteit van Lublin vindt geen doorgang.
Ondanks toenemende moeilijkheden bij de benoeming van godsdienstleraren
vormt toch het godsdienstonderricht tot 1958 geen bijzonder struikelblok. Dan
verandert de situatie aanzienlijk. Per 1 september 1958 verbiedt de minister v an
onderwijs, Bienkowski, a an alle kloosterlingen godsdienstonderricht op de
scholen te geven. Tevens moeten alle religieuze symbolen (kruisbeelden e.d.)
uit de klaslokalen verwijderd worden. In dit verband dient ook vermeld te
worden dat het onderwijs in het marxisme-leninisme, dat in feite sinds 1956
nergens meer gedoceerd wordt, op alle hogescholen moet worden ingevoerd.
De universiteit van Poznan stelt het direct verplicht voor alle eerste- en derdejaars studenten. De an dere universiteiten volgen in het studiejaar 1960 - 61.
De propaganda tegen het godsdienstonderricht op school door de vereniging
van atheïsten en vrijdenkers wordt steeds sterker. Op velerlei manieren wordt
getracht de ouders te beïnvloeden om geen schriftelijke aanvraag voor godsdienstonderricht voor hun kinderen in te dienen; de sluitingstermijn voor het
indienen v an de aanvragen wordt zeer laat bekend gemaakt, de aanvraag moet
jaarlijks herhaald worden.
Op de plenaire vergadering v an het Centrale Comité v an januari 1961 valt
het besluit het godsdienstonderricht op school geheel af te schaffen, w an t: „op
school gegeven leidt het godsdienstonderricht tot een pedagogisch en sociaal
schadelijke scheiding onder de kinderen en schept het de voedingsbodem voor
fanatisme en intolerantie". Als de ouders dit wensen kan het godsdienstonderricht wel elders worden gegeven. Op 18 maart noemt Gomulka in een verkiezingsrede de afschaffing een „stap in de opbouw van het socialisme". Op 15
juli keurt ook de Sejm de wet op de afschaffing goed (met vijf onthoudingen).
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Nog diezelfde zomer wordt aan kardinaal Wyszynski meegedeeld dat ook het
godsdienstonderricht buiten de scholen gegeven onder staatsinspectie wordt
gesteld. Het dagblad Trybuna Ludu, de spreekbuis van de partijleiding, motiveert dit besluit als volgt: „ .... opdat de indeling en het aantal uren van de
katechisatie niet botsen met de schoolplicht van de kinderen .... de leerlingen
niet overmatig met arbeid belast worden en de personen die het onderricht
geven de voor arbeid met jeugdigen vereiste kwalificaties bezitten".
Het maximum aan godsdienstlessen buiten de school wordt bepaald op twee
uur per week. Het onderricht mag alleen gegeven worden door geestelijken en
leken die daartoe staatsgoedkeuring verkrijgen. Tevens verklaart de staat zich
echter nog steeds bereid de kosten van het godsdienstonderricht te blijven
dragen. Kardinaal Wyszynski protesteert voorzichtig, stelt dat de staat de overeenkomst van 1956 heeft verbroken, maar dat de kerk alles wat in haar vermogen ligt zal doen om het godsdienstonderricht in stand te houden.
In december 1961 richt het episcopaat zich tot de Sejm met een petitie,
waarin het vraagt om een parlementair onderzoek van de verhouding kerk staat sinds 1956. De petitie wordt afgewezen en enkele maanden later door het
episcopaat herhaald, wederom zonder resultaat.
Een felle reactie van de kardinaal op de nieuwe belasting op priesterseminaries (ge lijk aan die op luxe-hotels) in de zomer van 1962 beantwoordt de regering met de sluiting van 60 kerkelijke kleuterscholen, 10 (van de 18) nog
bestaande lagere scholen en 9 klein-seminaries en inbeslagname van 10 (van de
20) hectare akkerland van de Katholieke Universiteit v an Lublin. Tevens
kondigt de regering aan dat alle nog door monniken en kloosterzusters geleide
scholen en weeshuizen binnen een jaar moeten worden overgedragen aan het
ministerie van onderwijs.
Hiermee komt een eind a an een concessie die Gomulka in 1956 deed. De
situatie wordt voor de kerk zelfs nog slechter dan zij ooit voor 1956 geweest is,
aangezien zelfs in de Bierut-periode de kerk altijd nog een aantal scholen en
weeshuizen zelf mocht leiden.
De goede relatie verslechtert
Na de nieuwe betere verhoudingen tussen staat en kerk geconsolideerd te
hebben en na de Sejm-verkiezingen van januari 1957 waarin de kerk haar
vo ll edige steun geeft aan Gomulka, vertrekt kardinaal Wyszynski in mei 1957
naar Rome om zijn kardinaalshoed in ontvangst te gaan nemen. De aartsbisschop van Poznan, Antoni Baraniak en de bisschoppen Michal Klepacz en
Zygmunt Choromanski, leden van de gemengde staat-kerk commissie, vergezellen hem.
De goede relatie blijft bijna twee jaar bewaard. Begin 1958 wordt aan de
kerk toegestaan priesters voor studiedoeleinden naar Rome te zenden, in de
oorlog verloren gegane kerkschatten zullen worden gerestitueerd, de kerk mag
over charitatieve zendingen v an Amerikaanse katholieke organisaties rechtstreeks
onderhandelen met de schenkers. Principieel wordt het latente conflict rond de
Caritas-organisatie nog niet opgelost, maar wel komt een compromis tot st an d.
De kardinaal benoemt drie leden in een Krakaus watersnood-comité, dat de
reeds binnengekomen geschenkzendingen zal verdelen. De kerk blijft teruggave
van de Caritas-organ isatie eisen en vrijstelling van invoerrechten op geschenk34
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zendingen; de regering wil dit niet toestaan en wil de leiding v an Caritas
opdragen aan een gemengde staat-kerk commissie.
Als enige kardinaal uit de landen achter het zogenaamde 'IJzeren Gordijn'
krijgt kardinaal Wyszynski toestemming deel te nemen aan het conclaaf in
Rome na de dood v an Pius XII in 1958.
Tevergeefs echter poogt de 'Znak'-kring in de Sejm in een landonteigeningswet bepalingen te laten opnemen waardoor onteigening van kerkegrond wordt
beperkt en waardoor kerkelijke organisaties op gemakkelijker wijze land zouden
kunnen aankopen. 'Znak' klaagt ook over het niet nakomen v an de beloften
inzake het godsdienstonderricht en de kerk is ontevreden omdat bouwvergunningen voor nieuwe kerken uitblijven.
In grote lijn echter is de verhouding redelijk goed te noemen tot op 21 juli
1958 de staatspolitie een huiszoeking verricht in het klooster Jasna Góra te
Czestochowa, waarin een kerkelijke uitgeverij gevestigd is, welke beschuldigd
wordt van het drukken van teksten welke niet eerst voorgelegd zijn aan de
censuur. Vooral ook door de plaats waar de huiszoeking plaats vindt, het
beroemdste Maria-bedevaartsoord van Polen, wordt grote opschudding verwekt.
De gemengde commissie komt bijeen, waarna bisschop Choromanski indirect
schuld erkent door alle kerkelijke instellingen erop te wijzen dat zij zich dienen
te houden aan alle wettelijke bepalingen. De kerk verklaart zich tevens bereid
vermenigvuldigingsapparatuur niet langer in kerken of kloosters op te stellen.
Verscheidene kleinere conflicten ontstaan o.a. over de nieuwe eis, bij een
kerkelijk huwelijk vooraf het burgerlijk trouwboekje over te leggen, hetgeen
een verscherping betekent van een vroegere maatregel; en de eis op katholieke
kerkhoven ook niet-katholieken te begraven, wanneer om welke reden dan ook,
het begraven op andere begraafplaatsen op bezwaren zou stuiten.
De verscherping in de verhoudingen kan op diverse wijzen geïnterpreteerd
worden. Het is mogelijk dat langzamerhand in de Partij de tegenstand groeit
tegen een blijvend grotere invloed van de kerk. Echter ook, dat de meer liberaal
gezinde fractie in de Partij-leiding nog voor het naderende Partij-congres
(maart 1959) de stalinistische fractie een wapen uit de hand wil slaan. Beide
factoren spelen waarschijnlijk samen een rol, naast de mogelijk groeiende druk
door de Sowjetunie om een einde te maken aan de — voor een communistisch
geregeerd land — uitzonderlijke positie van de rooms-katholieke kerk. In elk
geval keert ook na het Partij-congres de betrekkelijke rust in de kerk - staat
verhoudingen niet terug.
Dit uit zich op velerlei wijze: in Warszawa worden enkele kruisen langs de
straatrand verwijderd met als motivering op handen zijnde wegverbredingen; het
vroegere vermogen van de Duitse rooms-katholieke kerk in de Westelijke Gebieden wordt, ondanks vroegere overeenkomsten, niet aan de Poolse kerk overgedragen; bij een openbare straatpreek van kardinaal Wyszynski op Sacramentsdag 1959 wordt het gebruik van luidsprekers verboden, terwijl zoals andere
jaren 100.000 a 150.000 toehoorders aanwezig zijn.
Het uitblijven van bouwvergunningen voor nieuwe kerken voert tot relletjes
o.a. in Krasnik Fabryczny (26 juni 1959) als het stadsbestuur een provisorisch
kerkgebouw wil laten afbreken en in Nowa Huta (27 april 1960) w an neer een
kruis verwijderd wordt van de plaats die in 1956 gereserveerd is voor een
kerkgebouw. De wens 'socialistische' steden te bouwen leidt er voor 1956 toe
geen ruimte voor kerkgebouwen te reserveren; dat hiertegen verzet rijst onder

TWINTIG JAAR POOLSE KERKGESCHIEDENIS

563

een vrijwel geheel praktizerende rooms-katholieke bevolking is begrijpelijk.
Eind 1960 besluit de Sejm twee katholieke feestdagen: Driekoningen (6 jan.)
en Maria Hemelvaart (15 augustus), welke sinds 1955 opnieuw als zondagen
zijn gevierd, wederom tot werkdagen te verklaren.
De in 1955 vrijgelaten en in 1957 gerehabiliteerde bisschop Kaczmarek van
Kielce wordt in januari 1960 beschuldigd van anti-communistische preken,
waarop zijn afzetting wordt geeist. Wyszynski weigert dit, de kardinaal geeft
echter gedeeltelijk toe aan de druk door mgr. Kaczmarek op langdurig ziekteverlof te sturen. Op 26 augustus 1963 overlijdt de bisschop; wegens zijn felle,
niet tot compromissen geneigde natuur, ook binnen de Poolse kerk een omstreden figuur.
De verhouding tussen kerk en staat wordt hoe langer hoe meer geprikkeld.
De regering k an bij de verkiezingen voor de Sejm op 16 april 1961 van de
kerk geen steun meer verwachten, zoals in 1957. Gomulka valt in zijn eerste
verkiezingsrede de leiders van de kerk scherp aan, hen verwijtend dat zij weliswaar fysiek in Polen aanwezig zijn, maar met hun geest geheel het Vaticaan
toebehoren. Kardinaal Wyszynski dient hem even scherp van repliek door in
een preek letterlijk te zeggen: „ik zeg U, caesars, dat U voor God zult moeten
buigen en alleen hem en niemand anders zult dienen".
Een onherstelbare breuk wordt echter beiderzijds kennelijk niet gewenst. De
regering maant de pers tot matiging en de tijdens de winter aangekondigde
belastingverzwaring gaat (voorlopig) alleen door voor de „Pax"-organisatie.
Ook de kardinaal matigt zich en houdt de verspreiding tegen van een reeds
gereed liggend herderlijk schrijven. Naar verluidt zou de wederzijdse matiging
te danken zijn aan bemiddeling door de parlementaire leider van de „Znak"kring, St. Stomma.
In zijn verkiezingsprogramma voor de Sejmverkiezingen van 1961 stelt het
Nationale Eenheids-Front: „Een harmonisch samenleven van gelovigen en ongelovigen, dat steunt op de principes v an verdraagzaamheid, gewetensvrijheid,
vrijheid van godsdienstuitoefening en de vrijheid van ongeloof, moet de eenheid van het volk voor zijn grote opgaven bevestigen".
Tot uiting komt dit echter niet als de verkiezingen zijn afgelopen. In de
Westelijke Gebieden gaat de landbouwgrond in kerkelijk beheer over in staatsbeheer; de directeur van het Bureau voor kerkelijke zaken, Jerzy Sztachelski,
wordt opgevolgd door Tadeusz Zabinski, die echter de ministersrang niet krijgt.
Eind november 1961 maakt de politie een eind aan een bijeenkomst van geestelijken en studenten over atoombom-proeven in een kerk in Poznan. De politie
ontruimt weliswaar op aandringen van de geestelijkheid de kerk, maar arresteert
verscheidene studenten. Kardinaal Wyszynski protesteert fel tegen deze nieuwe
inbreuk op de rechten van de kerk. In een petitie richt het episcopaat zich tot
de Sejm (december 1961) en verzoekt om een parlementair onderzoek naar de
inbreuken op de vrijheid van godsdienstonderricht, het ontslag v an kloosterzusters uit de ziekenhuizen, het verbod van kerkelijke processies en de te hoge
belastingen opgelegd aan kerkelijke instellingen.
Tegen het protest van de „Znak"-afgevaardigden in, besluit de Sejm op
29 maart 1962 voor kerkelijke manifestaties en processies een toestemmingsbeleid te ontwerpen. Van de Katholieke Universiteit van Lublin wordt een achterstallige belastingschuld gevorderd v an dertig miljoen zloty over de jaren 19501954, terwijl het jaarinkomen van de universiteit circa twintig miljoen zloty
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bedraagt. De universiteit kan niet betalen en weigert dit ook formeel, waarop
de regering beslag laat leggen op de fondsen van de universiteit. Een dergelijk
lot bedreigt het groot-seminarie van het aartsbisdom Warszawa met een belasting-navordering die twee maal groter is dan de jaarinkomsten.
De aartsbisschoppen van Wenen, kardinaal Konig, en van Berlijn, mgr.
Bengsch, krijgen in de zomer van 1962 geen inreisvisum, hetgeen de aartsbisschop van Wenen in de zomer van 1964 opnieuw overkomt. Toch is eind 1962
vrij onverwacht sprake van een concordaat. Zenon Kliszko, regeringslid van de
gemengde kerk-staat commissie, spreekt erover in Rome; mgr. Choromanski in
Warszawa, echter met het uitdrukkelijke beding van godsdienstvrijheid.
Eind april 1963 vindt een urenlange ontmoeting plaats tussen Gomulka en
kardinaal Wyszynski. De initiatiefnemer en de resultaten zijn onbekend. De
perscampagne tegen de kerk verzwakt, van 30 april tot 4 mei wordt kardinaal
"nig van Wenen vriendelijk in Warszawa ontvangen, op 6 mei vertrekt kardinaal Wyszynski naar Rome (om daar mede diplomatieke betrekkingen tussen
Warszawa en het Vaticaan voor te bereiden?). Voor de regering is het in ieder
geval van groot belang steun te krijgen voor haar ideeën ten aanzien van de
Odra-Nyssa-grens en tevens de kerk haar invloed te laten gebruiken om de
bevolking haar staatsburgerlijke plichten te laten nakomen.
Deze „opklaring" wordt weer gevolgd door een „depressie". Gomulka noemt
op het 13de plenum (juli 1963) van het Centrale Comité de clerus als ondersteuners van de nog steeds actieve reactionaire krachten, die pogen het vertrouwen van de m as sa in de politiek v an de Partij te ondermijnen. De kerk moet
60% v an alle inkomsten (o.a. uit collecten) afdragen als belasting en wordt
zodoende aangeslagen volgens de tarieven die gelden voor vermaaksbedrijven.
De regering onderstreept haar starre houding nog eens extra door een verbod
van pelgrimstochten voor grotere groepen van Warszawa naar Czestochowa ter
gelegenheid van het Maria-feest op 15 augustus. De kans op verspreiding v an
de pokkenepidemie wordt hierbij als argument gebruikt, ook al liggen de
besmettingshaarden buiten deze route en wordt aan het overig toeristenverkeer
geen beperking opgelegd. In september wordt aan de helft v an de bisschoppen
geen visum verstrekt voor de uitreis naar het concilie in Rome. Ongeveer tegelijkertijd wordt de enige organistenschool gesloten en worden zoveel seminaristen in militaire dienst geroepen, dat het onderwijs aan vier seminaries ontwricht wordt. Een zending van 60.000 exemplaren van een verzameling preken
in boekvorm van kardinaal Wyszynski, als geschenk naar Polen gestuurd door
de Wereldunie van katholieke vrouwenverenigingen, wordt door de dou an e in
beslag genomen en enige maanden later als oud papier vermalen.
De organisatorische situatie van de kerk is slecht. Het godsdienstonderricht
en de priesteropleiding worden ten zeerste bemoeilijkt. De zware belastingen
zijn een grote financiële last voor de gelovigen. De zojuist geeiste inventarisatie
van het kerkelijk bezit, doet het ergste vrezen voor een op handen zijnde confiscatie. De Poolse revolutie heeft echter de kerk een grote dienst bewezen door
haar vrij te maken voor haar eigenlijke taak en haar het karakter van klasseinstituut, grootgrondbezitter en grootkapitalist te ontnemen. Ook al is dit beslist
niet zo bedoeld door Partij en regering, er liggen in de huidige situatie voor de
kerk geweldige kansen. Zij is gedwongen zich geheel los te maken van ,,wereldse" zaken en kan zich nu volledig concentreren op de vraag wat wezenlijk is
in haar verkondiging.

Het groene Europa
Landbouw in de E.E.G.

A. DE TAVERNIER

IE de internationale politiek volgt zal het de jongste jaren wel opgevallen
W
zijn dat, vooral wat de Europese integratie betreft, de landbouw zo vaak
in de actualiteit komt. Voortdurend warden wij in de krant, in radio- of t.v.journaal geconfronteerd met het jargon van landbouwpolitieke termen, eigen
aan de gemeenschappelijke landbouwpolitiek van de Euromarktlanden, of worden wij overspoeld door de (soms wel eens Barnumachtige) berichtgeving van
de gespecialiseerde Europese voorlichting. Het kan daarom nuttig zijn, een
bestek op te maken van wat er de jongste tijd en met name in de zgn. landbouwmarathon van december jl. gebeurd is en er de algemene betekenis van te
schetsen.
Het Euromarktverdrag, dat op 1 januari 1958 van kracht werd, had niet
alleen de bedoeling eenheid te brengen in de algemene economie van de Beneluxlanden, Frankrijk, Italië en West-Duitsland (douane-unie, vrij verkeer van
personen, kapitaal en diensten), maar het wilde ook iets gemeenschappelijk
Europees tot stand brengen in meer specifieke economische sectoren: een gemeenschappelijk beleid op het gebied v an de landbouw, een gemeenschappelijk
beleid op gebied van vervoer, een waarachtig concurrentieregime tussen de zes
l an den, enz. Wij herinneren ons nog voldoende het ontstaan en de wording van
Benelux om te weten dat het vooral in die specifieke sectoren was dat de hinderpalen voor een volledige economische integratie het grootst waren. Ook toen
reeds was de landbouw een van de grote struikelblokken en indien de algemene
context nu door het E.E.G.-verdrag niet sterk gewijzigd was, dan zou men misschien nog steeds voor dezelfde moeilijkheden staan.
Op een ogenblik dat de wereld naar integratie streeft -- Benelux, Euromarkt,
wereldakkoorden — houdt het vanzelfsprekend geen steek te denken dat men in
de landbouwsector de moeilijkheden zou gaan opstapelen, gewoon omdat men
in die sector van geen integratie zou willen weten. De landbouw vertoont echter
overal in de wereld een reeks eigenschappen die er zowel sociaal als economisch
een 'moeilijke' sector van maken: het is doorgaans een primaire produktiesector,
geconfronteerd met een gemiddeld inelastische vraag en met bepaalde moeilijk
te beheersen produktieomstandigheden: meestal kleine bedrijfsstructuren en dus
versnippering van produktie en verkoop, enz.... Herinneren we hier maar even
aan wat Mater et Magistra schreef onder de titel: „Landbouw, een onderontwikkelde sector". Wel steekt de toestand van de landbouw in Europa doorgaans nog
zeer gunstig af tegen die van de meeste landen in de wereld, maar toch: ook in
Europa en meer bijzonder in de Euromarkt is de internationale handel in landen tuinbouwprodukten een zeer ingewikkelde aangelegenheid. Verliezen wij
daarbij niet uit het oog dat de landbouwbevolking van de Euromarkt ongeveer
1/ 5 van de actieve en ongeveer 1/4 van de totale bevolking vertegenwoordigt.
Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid
In de artikelen 39 - 46 schrijft het Euromarktverdrag een gemeenschappelijk
landbouwbeleid voor. Dit beleid werd slechts in algemene termen omschreven.
Het kon de volgende vormen aannemen: gemeenschappelijke regels inzake
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mededinging; verplichte coordinatie van de verschillende nationale marktorganisaties; een Europese marktorganisatie.
Het gemeenschappelijke beleid zou grotendeels 1) produktsgewijze uitgewerkt
worden: granen, vlees, melk, groenten en fruit, enz.... Tegen het einde van de
overgangsperiode (normaal ten vroegste 1970) moest het gerealiseerd zijn. Na
heel wat strubbelingen werd in juli 1962 door de Ministerraad van de Euromarkt
een eerste reeks belangrijke verordeningen goedgekeurd en in toepassing gebracht. Deze betroffen vooral de sectoren granen, varkens, eieren en slachtpluimvee, groenten en fruit; tevens kwam een reglement tot stand betreffende
de financiering van het gemeenschappelijke beleid. Na een eerste ultimatum van
de Franse president — zowat een jaar na het Franse veto tegen de toetreding
van Groot-Brittannië — werden in december 1963 verder nog gemeenschappelijke reglementeringen voor de rijst-, zuivel- en rundvleessectoren goedgekeurd.
Verordeningen voor de suikermarkt, consumptiemelk en de vetstoffen kunnen
— gezien het vrij nauwe verband van deze met vroeger reeds gereglementeerde
sectoren — normaal gesproken nu niet lang meer uitblijven. Op dit ogenblik is
voor meer d an 8/10 van de E.E.G.-land- en tuinbouw een vorm van gemeenschappelijk beleid van toepassing.
De Euromarktverordeningen die richt- of oriëntatieprijzen voorzien, bevatten
ook voorschriften om tot een geleidelijke toenadering van deze voor elk land
vooralsnog verschillende prijzen te komen. Pas wanneer deze prijzen voor heel
de gemeenschap gelijk zijn, k an men van één markt gewagen 2). Volgens het
Verdrag van Rome zou dit tegen het einde van de overgangsperiode een feit
moeten zijn. Voor het ene produkt (b.v. rundvlees) was dit al wat gemakkelijker
dan voor het andere (b.v. granen). Zelfs voor granen is het probleem echter niet
onoverkomelijk: tussen de oogstjaren 1962/63 en 1964/65 is de afstand tussen
de hoogste tarwerichtprijs (West-Duitsland) en de laagste (Nederland in 1962/
63 en 1963/64, Frankrijk in 1964/65) met ongeveer 1j3 verminderd; het was
dan ook helemaal niet utopisch te verwachten dat de resterende 60% in de loop
van de volgende 6 jaren (d.i. tegen het oogstjaar 1970/71) opgeslorpt zou
worden. Het feit dat de ministerraadbeslissingen inzake de gemeenschappelijke
graanrichtprijzen vanaf 1966 niet meer met éénstemmigheid dienden te gebeuren, zou de prijstoenadering waarschijnlijk vergemakkelijkt hebben.
Zelfs zonder de resultaten van de jongste marathon van december jI. zou dus
inzake het gemeenschappelijke landbouwbeleid einde 1964 reeds heelwat te
vermelden zijn. De nogal vaak gehoorde opvatting, dat er op dit domein tot nog
toe zeer weinig gebeurd was, schijnt te steunen op een complex van overtuigingen die méér door wat anders gemotiveerd zijn clan door de specifieke toestand
en behoeften v an de geinteresseerde sector.
De Mansholtplannen en de landbouwmarathon 1964
Dit brengt ons vanzelf tot het voorspel van de jongste onderh an delingen in
december 1964, met name tot het tweede ultimatum van de Franse president,
1) Niet volledig. Denken wij slechts aan het structuurbeleid, aan de gemeenschappelijke financie ring van de landbouwpolitiek, enz.
2) Pas op dat ogenblik immers kunnen ook de tijdens de overgangsperiode tussen de
heffingen, drempelprijzen, vrijwaringsclausules
zes landen opge ri chte 'schotten'
weggenomen worden.
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dat wel niet uitsluitend, maar toch in belangrijke mate betrekking had op de
goedkeuring van het zgn. Mansholtplan.
In november 1963 publiceerde de Europese Commissie een plan om tegen
juli 1964 in de zes Euromarktlanden één basisrichtprijs per geproduceerde
graansoort toe te passen. Daar het voorgestelde prijsniveau zowat een gemiddelde betekende van de basisrichtprijzen van de zes landen 3) werd voorgesteld aan
de landen, voor wier landbouw het Mansholtplan een verlies zou meebrengen,
een tijdelijke compensatie uit het Europese Oriëntatie- en Waarborgfonds te
verlenen. In een tweede deel van het plan werden voorstellen gedaan inzake
communautaire plannen om het levensniveau v an de landbouwbevolking te
verbeteren. Dit tweede deel — men zou het ook een soort appendix kunnen
noemen, waarvan het trouwens interessant zou zijn de genese na te gaan —
omvatte slechts een viertal tamelijk vage artikelen over een nochtans uiterst
belangrijk en actueel landbouweconomisch vraagstuk.
Het Mansholtplan 1963 werd in de zes hoofdsteden nogal koel en behoedzaam onthaald, vooral dan door de drie groten. Frankrijk wist zijn afwijzende
houding handig te camoufleren. De Europese Commissie, in het bijzonder
Mansholt zelf, zette echter alles op alles. Een van de voornaamste door de Europese Commissie naar voren gebrachte argumenten was: het is absoluut nodig
gemeenschappelijke graanrichtprijzen vast te stellen met het oog op de voor de
deur staande Kennedy-ronde. De waarde van dit argument was o.i. zeer betrekkelijk. Maar het lijdt geen twijfel dat het geschikt was om de Europese publieke
opinie — die toch meer industrie- dan landbouw-minded kan genoemd worden
— te overtuigen dat, als de kaarten inderdaad zo lagen, het Mansholtplan dan
maar aanvaard moest worden. Sedertdien is het ons persoonlijk nogal duidelijk
geworden dat in het Europese politieke, institutionele en financiële steekspel
sommigen de landbouwproblemen wel eens méér op de voorgrond brengen dan
voor die sector gunstig of passend is.
Toen half 1964 bij de Euromarktpartners maar weinig bereidheid werd gevonden het Mansholtplan te aanvaarden en ook de Kennedy-ronde om allerlei
redenen een minder urgente aangelegenheid werd, publiceerde de Europese
Commissie een tweede versie van haar plan. De streefdatum van 1964 werd
door 1966 vervangen; het tweede gedeelte verviel.
Ook voor dit tweede plan waren de auguren aanvankelijk niet bijster gunstig.
Tot op 21 oktober 1964, na een Fr an se Ministerraad, door de heer Peyrefitte de
volgende verklaring werd afgelegd: „Zonder vooruit te willen lopen op de
komende besprekingen, hebben Generaal de Gaulle, M. Pompidou en de
regering eens te meer onderstreept dat Frankrijk niet langer deel zal nemen aan
de Europese Economische Gemeenschap, indien de gemeenschappelijke landbouwmarkt niet georganiseerd wordt zoals overeengekomen. De beslissing van
de Ministerraad werd uitgedrukt op de meest formele wijze, om van de gemeenschappelijke landbouwmarkt de toetssteen te maken en de voorwaarde zelf van
iedere Europese constructie. Het gaat hier om de formele real f irmatie van een
3 ) Ter illustratie vermelden wij hier de basisrichtprijzen voor tarwe, oogstjaar
1963/64 in de zes Euromarktlanden; zij worden uitgedrukt in DM per ton.
Italië
418
454
België
Luxemburg
468
397
Frankrijk
West-Duitsland 475
Nederland
393
De door de Europese Commissie voorgestelde prijs bedroeg 425 DM.
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houding die steeds de houding van Fr an krijk is geweest, maar aan de beslistheid
waarvan sommige van onze partners twijfelden. Het is niet mogelijk, tot nuttige
onderhandelingen te komen met de Verenigde Staten, zolang de Europese Economische Gemeenschap, inclusief de landbouw, niet volledig georganiseerd is.
Deze twee problemen beschouwen wij als essentieel en Fr ankrijk zal voet bij
stuk houden" 4).
In de pers heeft men de uiteenlopende reacties op dit ultimatum kunnen
lezen. De scherpe toon, niet de inhoud van de verklaring, werd door later vrijgegeven officiële Franse interpretaties wel wat verzacht. In ieder geval heeft
geen enkel partnerland getwijfeld aan de vastberadenheid v an de Fran se president; niemand wilde de zaken zo ver drijven dat het Fr an se staatshoofd, gezien
zijn karakter en de omstandigheden, zijn woord ook waar zou maken.
In december 1964 keurde de Ministerraad van de Euromarkt met enkele
detailwijzigingen de tweede versie van het plan Mansholt goed. Op de technische gegevens kunnen wij hier niet ingaan. Vermelden wij terloops slechts dat
België en Nederland de prijzen van de binnenlands geproduceerde granen
(tarwe, rogge, haver en gerst) weinig of matig zullen dienen te verhogen,
terwijl de invoerprijzen van de niet-binnenlands geproduceerde graansoorten
(maïs, milo, sorgho, enz....) matig tot vrij sterk zullen moeten toenemen.
Voor de Belgische en Nederlandse graanproducenten wordt aldus een verhoging
v an inkomsten in uitzicht gesteld. Voor de producenten van zgn. veredelingsprodukten (vooral varkens, eieren en slachtpluimvee) staat tegenover een matige
verhoging van hun kostprijzen, die uit de stijging van de voedergraanprijzen
voortvloeit, het gunstig perspectief van een verruimde en onbelemmerde markt
vanaf 1 juli 1967.
Van groot belang voor de Europese land- en tuinbouw, maar zeker ook in een
mimer verband, zijn de financiële verplichtingen die de Zes op zich genomen
hebben, niet alleen om van 1967 tot 1970 aan West-Duitsland, Italië en Luxemburg compensatiebedragen te verlenen — samen meer dan 20 miljard BF, waar-

van ongeveer 3,3 miljard door België en Nederland op te brengen —, maar ook
om vanaf 1967 gemeenschappelijk de financiële verplichtingen, voortvloeiende
uit bepaalde aspecten v an het gemeenschappelijke landbouwbeleid te dragen
(men denke slechts aan de gesubsidieerde uitvoer van graan- of zuiveloverschotten, aan de verbetering van de structuur van de landbouwproduktie en commercialisatie, enz....). Terzake is het onmogelijk preciese bedragen voorop te stellen: de lijst van de voor gemeenschappelijke financiering in aanmerking komende uitgavenposten wordt immers verder uitgebreid; anderzijds moet de Europese
ministerraad binnenkort nog schikkingen goedkeuren betreffende de wijze van
4) „Sans préjuger de la suite des conversations, le général de Gaulle, M. Pompidou
et le gouve rn ement ont, une fois de plus, souligné que la France cesserait de participer
A la Communauté économique européenne si le Marché commun agricole ne s'organisait pas comme it avait été convenu qu'il s'organiserait. La résolution prise par le
conseil des ministres a été exprimée de la fawn la plus catégorique, afin de faire du
Marché commun agricole la pierre de touche de toute construction européenne et la
condition même de cette construction. Il s'agit de la réaffirmation catégorique d'une
attitude qui a toujours été Celle de la France, mais dont certains de nos partenaires
doutaient de la fermeté. Il n'y a pas de possibilité de négocier utilement avec les
Etats-Unis tant que la Communauté économique européenne, agriculture comprise,
n'est pas organisée complètement. Ces deux problèmes sont considérés comme essen
tiels et la France tiendra bon".
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financiering van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek tijdens de periode
1965/1970. Men zal zich echter wel niet vergissen als men zegt dat, zoals de
zaken nu reeds staan, het budget van het Europese Oriëntatie- en Waarborgfonds spoedig tot verscheidene tientallen miljarden BF op zal lopen.
Deze korte schets van de meest wezenlijke punten van het jongste landbouwakkoord laat reeds voldoende het grote belang ervan zien. De toekomst zal
uitwijzen of dit akkoord, zoals vooraanstaande Europese politici nu beklemtonen, inderdaad niet alleen de landbouwintegratie maar ook de gehele Europese
integratie in grote mate zal versnellen. Men kan alvast verwachten dat de Europese Commissie en daarnaast vooral ook Frankrijk, er in 1965 alles op zullen
zetten om het in de landbouw gerealiseerde te consolideren en uit te breiden.
In dit verband is het veelbetekenend dat de Europese Ministerraad op Frans
voorstel een aantal zeer belangrijke punten op zijn dagorde voor het eerste
halfjaar 1965 heeft geplaatst: gemeenschappelijke richtprijzen voor rundvlees,
melk en rijst, Europese suikerordening, verdere organisatie van de groenten- en
fruitmarkt, uitbouw van de gemeenschappelijke fin anciering. Tijdens de eerstkomende maanden krijgen wij dus in de Europese ministerraad opnieuw zeer
geladen Europese landbouwbesprekingen; zij zullen door de Franse minister van
landbouw, Pisani, voorgezeten worden. Misschien wordt het dan ook verder
duidelijk wat de Gaulle met de verklaring van 21 oktober op het oog had.
Evenzeer is het te verwachten dat één van de zoëven genoemde trekpaarden,
de Europese Commissie, nu vooral met andere landen aangespannen dan Frankrijk, in 1965 zeer veel moeite zal doen om de gehele Europese integratie vooruit
te krijgen. Het bekende Hallsteinplan, het zgn. 'Initiatief 1964' kan reeds tot
'Initiatief 1965' omgedoopt worden. Meer specifieke politieke-integratie-projecten liggen reeds lang klaar. En dit ligt ook voor de hand. Beschouwt men de
landbouwproblemen in het licht v an de gehele Europese integratie, dan ziet men
direct dat er talrijke politieke, financiële en institutionele problemen geschapen
worden door het feit dat, ingevolge de reeds getroffen en komende landbouwbeslissingen, zeer grote geldmiddelen en bevoegdheden geleidelijk uit nationale
handen naar een supranationale macht overgaan.
In Die Welt van 16.12.1964 kon men onder de titel Der P?eis für Europa

o.m. het volgende lezen: „In de moderne geschiedenis, waarin we Staten aaneen
zien sluiten, was het nog nooit gelukt een gemeenschappelijke landbouwmarkt
tot st an d te brengen. De doorbraak naar een gemeenschappelijke graanprijs in
de E.E.G. vanaf 1967, deze beslissende stap naar een gemeenschappelijke landbouwmarkt, is derhalve een revolutionaire daad" 5) .
Indien dit werkelijk zo is, en er is reden om het gezaghebbende West-Duitse
blad in die mening bij te treden, dan zal dit niet alleen gelden voor het groene
Europa der Zes en zelfs niet voor het Europa der Zes alleen. Voor velen in
Nederland en België kan dit een bron zijn v an hoopvolle gedachten. Ook wel
van zorgen.
5 ) „Noch nie in der modernen Geschichte der Zusammenschlusse von Staaten war
es gelungen einen gemeinsamen Agrarmarkt zu schaffen. Der Durchbruch zu einem
gemeinsamen Getreidepreis in der E.W.G. ab 1967, dieser entscheidende Schritt zum
gemeinsamen Agrarmarkt, ist deshalb eine revolutionare Tat".
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Koptische kunst
G. BEKAERT S.J.

N 1949 was het nog mogelijk dat F. Van der Meer in Christus' oudste Gewaad
I zich van de koptische kunst afmaakte met de volgende zin: „Een komische en
ietwat onrustbarende uitzondering (op de afschaffing van mythologie en erotiek
in de oud-christelijke kunst) vormt alleen de koptische sierkunst in het christelijk Egypte. Daar, te midden van de ragfijn geornamenteerde korniezen en
frontons, en eveneens op de bonte sierstoffen, tiert een zwaar vertekende en
soms bijna vormloze maar in onze ogen opvallend obscene nabloei van het
erotisch genre van weleer" 1) . Dit was wel een aardige samenvatting van de
destijds gangbare voorstellingen over deze kunst, al kon ze toen reeds enige
verwondering wekken. In 1929 had het Louvre al een zaal opengesteld voor
de koptische kunst en in 1931 was het boek van G. Duthuit, La sculpture copte,
over de collecties van het koptische museum te Kairo verschenen. Sindsdien
echter en vooral de laatste tijd is deze kunst zo uitvoerig bestudeerd, dat men
helemaal niet meer kan volstaan met de koptische cruditeit slechts te vermelden
als een uitzondering op de strenge regel.
In de recente algemene kunstgeschiedenis L' Art et l'Homme is er een apart
hoofdstuk aan gewijd. Grote musea zijn druk bezig hun koptische verzamelingen
uit te bouwen. De koptische kunstmarkt doet goede zaken, zonder dat er voorlopig veel valse stukken worden opgemerkt. De tentoonstelling 5000 jaar Egyptische kunst die enkele jaren geleden Nederland, België, Duitsland, Zwitserland
en Frankrijk bereisde 2), bezat een vrij uitgebreide koptische afdeling, die voor
vele bezoekers een eerste contact en meteen een revelatie was. In 1963 verscheen
de uitvoerige monografie van Klaus Wessel s) en werd onder de wetenschappelijke leiding van W. F. Volbach in de Villa Hugel te Essen een grootse tentoonstelling van koptische kunst georganiseerd. In de herfst van verleden jaar was
een gedeelte hiervan in Parijs te zien. Deze tentoonstelling was het resultaat van
de groeiende belangstelling voor de koptische kunst maar vormde er tevens een
sterke stimulans voor 4) .
De veelheid, de verscheidenheid en de plastische presentie van hetgeen daar
onder de naam koptische kunst verzameld was, zijn niet meer samen te vatten
met de enkele regeltjes van Van der Meer. Een nieuwe, helemaal bevredigende
samenvatting is met de huidige stand van de wetenschap overigens ook nog niet
mogelijk. Hoogstens beginnen zich in recente publikaties enkele lijnen af te
tekenen die nader omschrijven wat wij onder het kunsthistorische begrip koptisch dienen te verstaan. De hypothesen waarmee men het fenomeen tot nog toe
probeerde te verklaren, blijken nu bepaald onvoldoende. Ze werden trouwens
1) F. Van der Meer, Christus' oudste Gewaad, Utrecht - Brussel, 1949, p. 36.
2) cfr. W. Kotte, 5000 Jaar Egyptische Kunst, in Streven, dec. 1960, pp. 276.280.
3) Klaus Wessel, Koptische Kunst. Die Spátantike in Aegypten, Verlag Aurel
Bongers, Recklinghausen, 1963, 280 pp., 162 afb. waarvan 23 in kleur, geb. DM 68.
4) Bij de tentoonstelling hoorde een belangrijke catalogus: Koptische Kunst. Christentum am Nil, Villa Hugel, Essen - Bredeney, 628 pp., XIX klpl., 152 pl. Een ander
resultaat is het boek dat door Klaus Wessel wordt uitgegeven: Christentum am Nil,
Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen.
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vrij slordig geformuleerd, juist omdat men in deze kunst slechts een weinig
oorspronkelijk randverschijnsel zag en een primitieve uiting van een hybriede en
decadente mengcultuur. Men vond er oud-egyptische, hellenistische, sassanidische, syrische, byzantijnse, arabische en zelfs indische invloeden in terug — en
dat allemaal terecht —, maar het gezicht was niet scherp genoeg om door al die
facetten heen de eigen oorspronkelijkheid van de koptische kunst te zien.
Bepaalde ontdekkingen van de laatste jaren en een gewijzigde smaak in deze
dingen maken het ons nu wel iets gemakkelijker om ons door de naieve oprechtheid, de archaische ernst, de hoge kleurrijkheid en de levendige vormbehandeling van deze kunst te laten bekoren, maar daarmee zijn de kunsthistorische
problemen niet opgelost die eraan vastzitten. Gesitueerd ergens op het raakpunt
van egyptische, laat-antieke, oosterse, christelijke en islamitische tradities, biedt
de koptische kunst een brok ruw materiaal waarop een nog onbevangen reflexie
nodig is. Niettegenstaande de immense literatuur over het onderwerp staat deze
nog in haar beginstadium.
Het vertrekpunt van de reflexie kan niet anders zijn dan het traditionele
begrip dat men zich over deze kunst gevormd heeft. Met onze, uiteraard summiere, illustraties hadden we de bedoeling, een idee te geven van wat dit begrip
zoal omvat: van de mummieportretten van Fayoem, waarvan dat van Irene uit
het Wurttembergisches Landesmuseum te Stuttgart een van de mooiste is, tot het
Daphnébeeldje van Sheik Abada (Antinoë) uit het Louvre, dat kan figureren
als een (door de druk onwillekeurig geretoucheerd) model van de obscene
erotiek welke men voor deze kunst karakteristiek achtte. Voor een dergelijke
brede bepaling van de koptische kunst als synoniem van de laat- en na-antieke
kunst in Egypte schijnt Strzygowski verantwoordelijk te zijn. Men heeft zijn
thesis, van het begin van deze eeuw, gewillig gevolgd en alle complicaties die ze
meebracht, op de koop toe genomen. Nu echter keert men terug naar de oudere
opvattingen uit de 19e eeuw, die de koptische kunst vereenzelvigden met de
christelijke kunst in het Nijldal vanaf de 5e eeuw. Van Strzygowski's uniform
begrip heeft men zich echter nog niet helemaal kunnen bevrijden.
In het reeds aangehaalde L'Art et l'Homme bijvoorbeeld omschrijft kan. E.
Drioton de koptische kunst als de kunst van de christenen uit het Nijldal vanaf
de kerkvrede in 313 tot de arabische verovering in 640 5). Het woord kopt
wijst ook etymologisch op die engere betekenis. Het is immers een arabische
verbastering van het griekse aigyptios dat sloeg op de autochtone christelijke
bevolking in Egypte die de hamitische zeden en taal trouw waren gebleven in
tegenstelling tot de griekse en romeinse inwijkelingen. Zoals H. Ayrout noteert,
is het begrip kopt in wezen een religieus begrip, al betekent het etymologisch
niets anders dan egyptisch 8). Maar met die nauwere omschrijving geraakt men
nog niet veel verder als men ze gaat toepassen op het concrete materiaal dat ons
uit dit geografisch-historische gebied is overgeleverd. Het woord christelijk blijkt
immers niet determinerend voor een groot deel van deze artistieke produktie.
Drioton voert dan ook onmiddellijk het begrip pre-koptisch in om de 4e en
gedeeltelijk nog de 5e eeuw te karakteriseren. De kunst uit die eeuwen is volgens
hem hoofdzakelijk afkomstig van ateliers die, in sterke mate oosters beinvloed,
5) L'Art et l'Homme, dl II, pp. 99.103, cfr. ook L'Art Sacré, sept. -oct. 1956, A
propos de l'art copte, met een uiteenzetting van E. Drioton.
6) Koptische Kunst. Christentum am Nil, Villa Hugel, Essen, 1963, p. 169.
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een provinciaal-gekleurde laat-antieke kunst voortbrachten en dit zowel voor
heidense als voor christelijke afnemers.
In de 5e eeuw verandert dat. De macht van de hellenistische klasse is gebroken. De koptische christenheid, met haar typische kloosterdorpen, wordt zich in
haar monofysitisch geloof van haar eigen waarde bewust en gaat zichzelf, in
oppositie tot de christelijke wereld, als het nieuwe uitverkoren volk van God
beschouwen, de aflossing van het oude Israël. De latente reactie tegen de hellenistische cultuur en tegen de politieke en sociale overheersing vindt in het nationaal-religieuze bewustzijn een nieuwe voedingsbodem: de oosterse kenmerken
die reeds in het hellenisme waren doorgesijpeld, worden nu beklemtoond. Het
verhaal wordt boven de uitbeelding gesteld, het symbool boven de weergave;
de perspectiefwetten worden genegeerd; de plastische vorm moet wijken voor de
grafische contour; de vloeiende overgangen van het reliëf voor de scherpe
uitsnijding, de ritmische compositie voor de geometrische en symmetrische
opbouw. In het sassanidische Perzië betekent deze nationale reactie een terugkeer naar de voor-helleense traditie. In het christelijke Egypte k an daar geen
sprake v an zijn. De koptische kunst zal haar materiaal vinden in de traditie van
Antiochië, Anatolië en Alexandrië, waaruit ook de byzantijnse kunst is
gegroeid.
Met deze gegevens tekent Drioton de evolutie en de eigen aard van de koptische kunst en tracht hij haar uiteenlopend karakter te verklaren. Hij erge rt zich
niet meer aan de scabreuze voorstellingen v an de griekse mythos: de christelijke
fellah's namen die gewoon op in hun dagelijks decor als literaire ficties, zo ze
er al niet een christelijke interpretatie aan gaven. Drioton laat echter enkele
historische feiten op de achtergrond, waaraan recentere studies nu meer aandacht
gaan besteden. W. F. Volbach accentueert in het uitgebreide artikel dat hij
schreef voor de Encyclopedia of World Art 7), het onderscheid tussen de kunst
van de autochtone christelijke communiteiten (met hun sterke lokale verschillen) en die van de gehelleniseerde steden en kleinere nederzettingen: „De zuiverheid van de koptische kunst staat in rechtstreekse verhouding tot haar verwijdering van de traditionele cultuurcentra. Een werkelijk nationale — lees: koptische — stijl begint zich pas te vormen in de 5e eeuw en bereikte zijn volle
expressie in de 6e en 7e eeuw".
Net als Drioton beperkt Volbach zich tot enkele aanvullingen en correcties
op het Strzygowskipatroon. Klaus Wessel gaat verder. Als conservator eerst bij
de Staatlichen Museen in Oost-Berlijn, daarna als professor te Miinchen en
adviseur bij de koptische collectie van het Ikonenmuseum te Recklinghausen 8),
werd hij bij het zoeken naar een chronologie en een ordeningsprincipe voortdurend geconfronteerd met de onnauwkeurigheid v an de begrippen waarmee in
de studie van de koptische kunst wordt omgesprongen. In zijn poging tot
systematisering is hij misschien het slachtoffer geworden van zijn passie voor
heldere en absolute maatstaven. Ik geloof dat zijn synthese nog het best voldoet
als men ze niet al te strak vastlegt in haar historische en geografische coördinaten, zoals hijzelf doet, maar ze als een ideële structuur a an neemt, die een
7) Dl III, kol. 796 - 810, Coptic Art. Cfr. ook Koptische Kunst. Christentum am Nil,
p. 137 vv.
8) Wessel is ook de auteur van de catalogus van deze collectie van Recklinghausen,
die in het najaar 1962 in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht tentoongesteld
werd. In zijn boek neemt deze collectie een belangrijke plaats in.
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nauwkeuriger voorstelling kan geven van hetgeen betreffende de koptische
kunst algemeen aanvaard wordt. In ieder geval loont het de moeite er even bij
stil te staan.
Wessel baseert zijn analyse op hetgeen hij ergens 'das Kunstwollen' noemt,
d.w.z. de creatieve intentie die zich op een of andere wijze in het kunstwerk
manifesteert, onafhankelijk van artistiek niveau of bewustzijn, tot op zekere

hoogte ook onafhankelijk van technische bekwaamheid, materiaalbehandeling of
ikonografisch thema. Deze methode staat zeer dicht bij de methode die Karl
Schefold heeft aangewend om de eigen religieuze geaardheid van de griekse en
romeinse kunst te analyseren 9). Wessels werkwijze en conclusies worden nog
het best duidelijk gemaakt met een voorbeeld.
De zogende madonna is oorspronkelijk een egyptisch motief, het traditionele
Isisbeeld, omgezet in christelijke termen. Twee (ongedateerde) voorstellingen
daarvan op kalksteen, beide (vermoedelijk) uit de streek van Fayoem, vertonen
elk een geheel verschillende manier van behandelen en openbaren dus een verschillend gerichte kunstwil. In het ene geval gaat het om een vrij primitieve,
maar levendige, ingekraste tekening van een zogende vrouw; door het baldakijn
waaronder ze zit krijgt ze iets verhevens, door de twee kruisen is ze als christelijk
herkenbaar. In haar oud-christelijke context heeft deze madonna iets merkwaardigs. Niet de majesteit van de theotokos wordt getoond, maar de menselijke
verhouding van moeder tot kind. Een verwijzing naar de apocriefe evangeliën,
die in Egypte bijzonder geliefd waren, lijkt hier op haar plaats.
In het tweede geval gaat het om identiek hetzelfde motief. Maar het menselijk-nabije, vertrouwde, levendige, vitale van de eerste voorstellingswijze heeft
9 ) Het boek van Karl Schefold, Griechische Kunst als religiQses Phánomen, hebben
we hier vroeger reeds besproken (Streven, dec. 1962, p. 291). Nu heeft Schefold zijn
onderzoekingen voortgezet in een korte maar belangwekkende studie over Rómische
Kunst als religióses Phánomen, Rowohlts Deutsche Enzyklopádie, nr 200, 126 pp., 12
pl., 45 F.
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plaats gemaakt voor de streng frontale, afstandelijke en hiëratische vorm van het
onhandige, vlakke reliëf, waaruit de laatste herinnering aan plastische onmiddellijkheid, die in het eerste voorbeeld zo tastbaar was, verdwenen is. In de plaats
van het menselijke is het transcendente en het numineuze gekomen.
Het eerste reliëf noemt Wessel laat-antiek, het tweede koptisch. Hij schijnt
geen belang te hechten aan het feit dat deze tegenstelling, zoals hij zelf aantoont, niet alleen relevant is voor specifiek egyptisch-christelijke motieven zoals
de hier behandelde madonna, maar ook voor in de late Oudheid algemeen verspreide thema's zoals b.v. de orante. De elders overwegend chronologisch geinterpreteerde afstand tussen hellenistisch vormgevoel en koptische decoratiewoede
in gebruiksvoorwerpen en architectonische versiering schakelt Wessel vanzelfsprekend in zijn dualistisch schema in. We stipten reeds aan dat in de koptische
kunst het plastische reliëf komt te staan tegenover een abstract grafisme. Plantaardige motieven verloochenen hun organische herkomst en worden dankbare
elementen in het verfijnd decoratieve spel dat in felle zwart-wit contrasten louter
lineair wordt doorgevoerd. Het best kan men zich deze koptische versieringskunst voorstellen als een sluier van stenen kant voor een effen donkere achtergrond. Overgangen tussen versierd oppervlak en dragende fond bestaan niet
meer. Ook buiten Egypte kent men die tendens, maar de Kopten geven er een
haast fanatieke expressie aan.
Maar wie zijn die Kopten ? Drioton en Volbach, die ook een tweeledigheid
in de koptische kunst aanvaarden, antwoorden: de christelijke Egyptenaren die
uit een decadente, provincialistische laat-antieke stijl gaandeweg een eigen stijl
hebben ontwikkeld. Wessel ziet het een beetje anders. Hij trekt de scheidingslijn
zeer scherp, te scherp, tussen de kwijnende hellenistische kunstproduktie en de
tastende, maar vigoureuze archaische kunst van de eigenlijke Kopten. Deze
twee kunstgroepen komen niet na elkaar, maar staan naast en tegenover elkaar.
Juist in die gelijktijdigheid en die oppositie van de morfologisch tegengestelde
groepen in één gebied ligt het nieuwe, maar ook het precaire van zijn hypothese.
Hij heeft volkomen gelijk, de gebruikelijke chronologie, gebaseerd op een gevoelsmatige schatting van de afstand tot het antieke vormgevoel, de zgn. Dekadenztheorie, als achterhaald af te wijzen. Maar wat kan hij ervoor in de plaats
stellen om een eigen chronologie op te bouwen ? Het argument van de madonna
sluit als een bus zodra bewezen is dat de twee reliëfs uit dezelfde tijd en dezelfde streek stammen. Maar juist daar hebben we het raden naar. Zonder dit bewijs
kan men de veelvormigheid van de koptische kunst even goed verklaren door
historische evolutie en geografische spreiding waarin het spel van de vele invloeden telkens op nieuwe wijze speelt. Voor deze interpretatie zijn trouwens ook
positieve argumenten aanwezig.
Wessel laat het echter niet bij de vormelijke analyse van de twee tegengestelde
strekkingen in de koptische kunst. Als de gelijktijdige tegenstelling inderdaad
reëel is, dan postuleert ze ergens een sociologische grondslag. De sociale situatie
van het koptische Egypte is dan ook hét argument dat Wessels hypothese
een grote aantrekkelijkheid verleent. De koptische bevolking was immers allesbehalve homogeen. Egypte had onder de hellenistische en romeinse heerschappij
een apart politiek statuut. De ptolemaische vorsten hadden naar faraonische
traditie het land als hun privé-bezit beschouwd. Zij traden in de plaats v an de
farao's en namen van dezen het politiek en administratief regime over. Ze
voerden zelfs een soo rt rassendiscriminatie in waarbij de versmelting van de

KOPTISCHE KUNST

575

griekse inwijkelingen met de autochtone bevolking wettelijk verboden was.
Grieks staat hier dan voor alles wat niet-egyptisch was. De griekse bevolking
genoot een eigen rechtspraak, maakte gebruik van een eigen taal en werd opgeleid in scholen waar de egyptenaren geen toegang toe hadden. Zij was uitsluitend gevestigd in de enkele grote steden en in betrekkelijk afgezonderde kleine
nederzettingen het hele land door. Na de zelfmoord van Cleopatra nam ook
Augustus bezit van Egypte als van een persoonlijk goed. Hij onttrok het aan de
voor de romeinse provincies geldende rechtspraak en aan het toezicht van de
senaat. Hij paste opnieuw de ptolemaïsche discriminatiewetten toe. De halfbloeden, die zichzelf als grieken waren gaan beschouwen, werden opnieuw naar
het hamitische recht verwezen, d.w.z. zij werden weer staatsbezit zonder rechten.
In tegenstelling met de onderworpenen uit de andere provincies, konden de
Egyptenaren zelfs het romeinse burgerrecht niet verwerven.
De verhoudingen liggen hier dus wel anders dan in de andere provincies van
de laat-antieke wereld, waar uit de versmelting van verschillende culturen iets
nieuws groeit. In Egypte schijnt dat, volgens Wessels hypothese, niet het geval
te zijn. Daar bestaat een hellenistische cultuur naast datgene wat er van de
egyptische is overgebleven. Dit verklaart dan ook het taaiere leven van de
griekse mythen én het volkse karakter van de koptische cultuur. Deze laatste
vindt in het christendom haar ontbrekend religieus ferment. Ook op dat vlak
immers werkt de tegenstelling. De dualiteit grieks-koptisch kan men ruwweg
vervangen door heidens-christelijk. Het paradoksale van de situatie, waar men
al te weinig aandacht aan besteedt, en waar ook Wessel aan voorbijgaat, is dat
de hamitische boerenbevolking in het binnenland het christendom leerde kennen
langs Alexandrië om. Alle vormen van christendom, zegt H. von Campenhausen, die in de geschiedenis van de oudheid in de nabijheid van de Middellandse
Zee zijn ontstaan, hebben griekse wortels en griekse prototypes; nergens echter
is de geestelijke stamboom zo duidelijk te volgen en met één enkel woord aan
te duiden als in Egypte: de moeder van de egyptische kerk is de kerk van
Alexandrië 10). Het monnikenideaal bijvoorbeeld, dit typische verschijnsel van
het koptische christendom, lijkt veel meer wortels te hebben in de laat-antieke
filosofie dan aansluiting te vinden, zoals wel eens vooropgesteld wordt, bij
oud-egyptische religieuze opvattingen. Het blijft echter waar, zoals A. von Harnack reeds constateerde, dat de onderdrukte hamitische volkslaag een nieuwe
religieuze structuur vond in het christendom en dat het nationale verzet tegen
de griekse overheerser hierdoor een vaste vorm en een concrete inhoud kreeg.
Het duurt niet lang vooraleer de koptische kerk zich niet alleen tegen de griekse
of byzantijnse heerser keert maar zich ook afwendt van de algemene christenheid in een blinde keuze voor het monofysisme. De oppositie van de koptische
christenheid tegen de rest van de christenheid bleek zelfs zo sterk, dat zij in 619
de Perzen in triomf binnenhaalde en in 640 de zijde van de arabieren koos tegen
de byzantijnse keizer.
Al te systematisch draagt Wessel deze historische situaties over op de
monumenten van de koptische kunst. In zijn thesis bijvoorbeeld kunnen de
'onrustbarende obscene voorstellingen' niet meer als christelijk en dus niet meer
als koptisch in de engere zin van het woord worden opgevat. De voorbeelden
waarin deze scènes en figuren naiefweg door toevoeging van een christelijk
10) Koptische Kunst. Christentum am Nil, p. 48.
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symbool gekerstend worden, zijn inderdaad zeldzaam en kunnen niet doorslaggevend zijn bij het opzetten van een coherente theorie. Ze komen daarenboven
slechts voor bij tussenwezens als nereïden en eroten, die tot engelen worden
omgedoopt. De vraag blijft echter, of men vanuit deze mythologische voorstellingen mag argumenteren tegen de koptische oorsprong ervan.
Tegen Wessels soms simplistische redenering kan men nog andere bezwaren
inbrengen. We komen er nog even op terug bij het vermelden van de koptische
weefsels. Boeiender is het echter, aan de hand van onze illustraties, iets dieper
in te gaan op het wezenlijke in Wessels studie: de nauwkeurige vormanalyses
van de concrete werken en het inzicht dat we daarin vinden op het eigen karakter van deze merkwaardige volkskunst.
Bekijken we eerst de grafsteen met de j ongelingsf figuur in de nauwe nis en
vergelijken we die met het christussymbool ernaast. Het christelijke motief, het
kruis in de hand van de jongen, mag ons niet in de war brengen. Het vormt
een uitzondering. De grafsteen behoort tot een reeks gelijksoortige grafmonumenten in beschilderde kalksteen uit Sheik Abada (Antinoë). Omwille van
hun attributen (druiventros, duif, lauwerkrans, hond, kikvors) worden de jongelingsfiguren meestal als Isisadepten geïnterpreteerd. De grafsteen staat hier als
type van de provinciaal-griekse plastiek. Wessel beschouwt ook dit werk immers niet als koptisch in de eigenlijke zin van het woord. Een vergelijking met
het vissymbool, dat wél echt koptisch is, maakt duidelijk waarom. In het modelé
van de jongensfiguur zien we nog een volkse rest van de griekse plasticiteit. De
plooien van het kleed zijn al goed op weg om een abstract motief te worden,
maar ze worden hier toch nog in de eerste plaats als plooien gezien. De proporties zijn erg onantiek, maar de gestalte bewaart haar lichamelijkheid. Zij
bezit zelfs een zekere individuele levendigheid, die nog versterkt wordt door
de beschildering. De vis daarentegen vertoont geen enkel spoor meer van het
antieke lichaamsbesef. Het is een idool geworden, geboren, zoals Wessel zegt,
uit een door Hellas en Rome onaangeroerd vormgevoel, dat wij nog het best
omschrijven met ons begrip decoratief. De morfologische kenmerken ervan zijn
dezelfde als die van het boven beschreven koptische reliëf. Kunnen we bij de
grafsteen van de jongen v an een zekere koptisering spreken, in het christussymbool is er v an antieke invloed niets meer te bespeuren.
Dezelfde doorbraak is ook, hoewel minder opvallend, merkbaar in de schilderkunst. Een van de hoogtepunten hiervan is de Menas-ikone uit het Apolloklooster van Bawit, nu in het Louvre. Uit de inscriptie blijkt dat het hier niet
gaat om Menas, de nationale koptische heilige, maar om een verder onbekende
abt die door Christus wordt gepresenteerd. Om de afstand tot de antieke schilderkunst te meten kan men deze ikone vergelijken met het Fayoemportret of
zelfs met het laat-antieke weefselfragment uit onze illustraties. De dodenportretten van Fayoem werden zeer waarschijnlijk tijdens het leven geschilderd en
moeten naar egyptisch-religieuze opvattingen het schone aardse leven in de dood
bestendigen. De ikone daarentegen wil in de geschiedkundige werkelijkheid
een bovennatuurlijke waarheid openbaren. De lichamelijke verschijning is nog
slechts een teken van een inwendige, verborgen werkelijkheid. Aan de byzantijnse invloed die deze ikone en de koptische schilderkunst in het algemeen heeft
ondergaan, gaan we hier voorbij. Het moge volstaan dit werk op zichzelf te
bekijken als een specimen van het weinige dat ons van de koptische schilderkunst bewaard is gebleven. Het relativeert enigszins de te absolute affirmatie

mummieportret van irene, dochter van silanos
midden van le eeuw, 30 x 20 cm

ikone christus met de abt menas voorstellend
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christussymbool, 4/5e eeuw

weefselfragment
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van de onlichamelijkheid als algemene karakteristiek van de koptische kunst.
Het plastische gevoel van deze ikone staat dichter bij de grafsteen van de
jongeling dan bij het reliëf met de vis. Hier is nog een streven merkbaar naar
een concrete lichamelijkheid van de figuren, hoe vergeestelijkt die dan ook
wordt opgevat. De betrekking tussen de figuur van Christus en die van de
heilige abt is zuiver representatief. Het gebaar van Christus is het zinnebeeld
van een geestelijke machtsoverdracht: de abt wordt opgenomen in de numineuze
sfeer van de godheid. Bij een dergelijke voorstelling k an men wel niet anders
dan terugdenken aan de faraonische kunst. Zoals de farao is de abt de vertegenwoordiger van de god die achter hem staat. Door zijn gebaar en de schriftrol
brengt hij de heerlijkheid en de leer -- het rijkversierde boek — van Christus
naar de biddende beschouwer over. W ant de relatie tussen de twee figuren
pref figureert de relatie tussen de ikone en degene die zich ervoor bevindt. Ook op
dit vlak kan er slechts sprake zijn van spirituele communicatie. De ikone staat
op de grens tussen de aardse en de hemelse werkelijkheid. Zij is transpar ant
naar beide zijden. Die geestelijke transparan tie doet echter niets af van haar
direct-volks karakter. Hoge verfijning mag men er niet in zoeken. En toch is ze
in haar artisticiteit voldragen. We staan hier voor een zeldzaam fenomeen van
een authentieke volkskunst die volkomen in zichzelf bestaat zonder aan te leunen bij een hoge kunst waarvan zij de primitieve interpretatie zou zijn.
Wessels verleidelijke thesis krijgt het nog het hardst te verduren wanneer
ze wordt geconfronteerd met de massa koptische textielfragmenten die het woestijnzand voor ons heeft bewaard. Zelfs wie niets af weet van koptische kunst,
heeft wel eens gehoord dat er koptische stoffen zijn. Maar hoezeer we ook
geboeid worden door hun schitterende kleurrijkheid en de levendige wirwar
van de vorm, onze kennis ervan is eigenlijk nog heel beperkt. De uitgebreide
wetenschappelijke literatuur die zich vooral voor het koptische weefsel geïnteresseerd heeft, verandert daar niets aan. Pas nu begint het systematische onderzoek
naar positieve criteria, zoals weeftechniek, verfanalyse enz. Vanuit 't perspectief
dat ons hier bezighoudt, is het opvallend hoe weinig christelijke motieven erin
voorkomen. In de thesis van Wessel is daar een plausibele verklaring voor te yinden. Evenals de boeren werkten de koptische wevers in de door de staat georganiseerde gilden. De produktie was hoofdzakelijk voor export bestemd en moest
zich dus schikken naar de heersende mode. Deze werd omstreeks 300 in geheel
de romeinse wereld beheerst door de barbaarse smaak voor versierde bonte
tunieken. Veel plaats voor christelijke motieven was er in deze situatie niet.
Men kan ook nog een andere verklaring zoeken: in tegenstelling tot de architectuur en de beeldhouwkunst, die in veel gevallen rechtstreeks in het cultusleven
betrokken zijn, hebben de dagelijkse gebruiksvoorwerpen een onafhankelijker
besta an . Om die reden lijkt het me bijzonder moeilijk, ook hier nog Wessels
stelling van de „gapende afgrond tussen de twee levende takken van de volkskunst aan de Nijl" vol te houden. Alles wijst er immers op dat, zoals Drioton
reeds opmerkte voor de plastiek, in eenzelfde atelier christelijke en heidense
motieven door elkaar werden geweven. De scheidingslijn schijnt oorspronkelijk
niet tussen grieks en koptisch te lopen maar wel tussen een geringer of groter
contact met de in de grote centra levende antieke traditie. Van deze traditie
geeft het weefsel dat we reproduceren een prachtig voorbeeld. In afgelegen
centra en voornamelijk in de kloosters groeit gaandeweg ook een specifiek kop35
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tische weefkunst, die op dezelfde volkse en pittige wijze zowel heidense ah
christelijke motieven verwerkt.
In de loop van dit artikel hebben we herhaaldelijk voorbehoud gemaakt voor
een strikte historische interpretatie van Wessels thesis. Zonder die nuancering
op te geven kunnen we de structurele situatie van de koptische kunst toch het
best met Wessels woorden samenvatten (p. 83) : ,,De grote verscheidenheid van
hetgeen men onder koptische kunst samenbrengt, is nu vanzelfsprekend. We
hebben tenslotte te doen met kunstwerken uit de kringen der Grieken en uit die
der Kopten. En uit de historische gegevens blijkt dat zelfs de werken van de
Grieken nauwelijks een eenheid vormen, want de griekse nederzettingen lagen
lang niet allemaal samen in de nabijheid van Alexandrië of in de Nijldelta,
maar verspreid over de hele reusachtige lengte van het vruchtbare Nij ldal.
Wel weten we met zekerheid dat zij langs de stroom goede en nauwe relaties
met elkaar onderhielden, maar toch bleef in elke groep griekse nederzettingen
de ontwikkeling van eigen plaatsgebonden kunstvormen mogelijk. Tussen de
lokale kunstuitingen kon het tot een uitwisseling, tot wederzijdse beinvloeding
en bevruchting komen. De Grieken konden koptische elementen overnemen.
Zelfs romeinse invloed kon zich bij gelegenheid laten gelden, want steeds opnieuw kwamen er romeinse ambtenaren en soldaten het land binnen. Vooral
de Kopten hebben verschillende, misschien zelfs vele elementen van de Grieken
overgenomen om hun eigen volkskunst te scheppen. Onder hun handen werden
die echter getransformeerd en aan hun anders geaard cultuurniveau aangepast.
Zo ontstond het in bonte kleuren schitterende, schijnbaar zo verwarde beeld van
de koptische kunst. Slechts een klein deel ervan is in de volle zin van het woord
koptisch. Het meeste behoort tot de laat-antieke kunst in Egypte en heeft met de
Kopten niets van doen".

Boeken over God en godsdienst
H. VAN LUIJK S.J.

OOR ons ligt een tiental min of meer recente publikaties die alle betrekking hebben op de mens in zijn verhouding tot God. Nu is dit een
dermate breed onderwerp dat er altijd wel over gepubliceerd wordt. Maar de
uitgaven in kwestie hebben een aantal kenmerken gemeen die symptomatisch
zijn voor de huidige benadering. Een eerste kenmerk: de betreffende boeken,
verzorgd door ter zake kundige auteurs, beogen een publiek van niet louter
vakmensen. Blijkbaar is de kring van belangstellenden ruimer dan alleen degenen die zich beroepshalve wijden aan de reflexie op het religieuze bestaan —
Honest to God bewijst het ten overvloede. Vervolgens, en meer ingrijpend:
in vergelijking met vroegere publikaties over hetzelfde onderwerp treft ons in
de huidige benadering een dubbele accentverschuiving: van 'God en mens' naar
'mens en God', en van een theorie over eeuwige structuren naar een reflexie op
een ervaring. De vraag is niet primair hoe vanuit God gezien de mens gedefinieerd moet worden, maar veeleer hoe en waar voor de mens God verschijnt.
Tot nu toe kenden wij 'de Godsproblematiek' als een betrekkelijk duidelijk
geheel van vragen en stellingen. Momenteel vervaagt de duidelijkheid, — wat
niet betekent dat de problematiek vervaagt. Integendeel, wellicht intenser dan
voorheen houden wij ons bezig met oorsprong en bestemming van ons bestaan.
Alleen zijn de antwoorden minder direct geworden. Wij zijn ons scherp ervan
bewust dat de Godsproblematiek onszelf aangaat. Er is reeds veel bereikt wanneer een publikatie over God en godsdienst erin slaagt onze vaak ongevormde
vragen en ervaringen onder woorden te brengen. Dit klinkt als een minimale
eis. De praktijk wijst anders uit. Existentiële trefzekerheid blijkt nog steeds een
vrij zeldzame eigenschap, vooral waar het meer uitvoerige studies betreft. Hiermee hangt een derde kenmerk samen van de huidige publikaties: een opvallend
groot deel bestaat uit bundels, verzamelingen van kortere studies rond een
bepaald thema. Wij zijn opnieuw aan het inventariseren. Of hoogstens proberen
we tot een eerste ontwerp te komen van wat we 'ons Godsbeeld' zijn gaan noemen. En het beeld blijkt scherper te worden naarmate ons mensbeeld scherper
wordt. Een collectief zelfportret als legkaart schijnt momenteel het hoogst haalbare. Zien we uit welke stukken het zich vormt.
In veel opzichten exemplarisch is een bundel wijsgerige beschouwingen over
het religieuze, verzorgd door de professoren van het f ilosof icum der Paters
Dominicanen, en uitgegeven onder de titel Mens en God 1) . De inleider omschrij f t de godsdienstfilosofie (hij spreekt bij voorkeur van 'religief ilosof ie') als
„een kritische bezinning op hetgeen de religieuze mens oorspronkelijk ervaart in
zijn godsdienstige belevingen" (7). Het is een moderne omschrijving. Volkomen in overeenstemming hiermee opent de bundel met een psychologische
beschouwing over waarheid en schijn in de religieuze ervaring. Willen we

V

1 ) Mens en God. Wijsgerige beschouwingen over het religieuze, onder redactie van
R. W. Thuijs O.P., Erven J. Bijleveld, Utrecht 1963, 251 pp.
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komen tot een kritische bezinning op wat we oorspronkelijk ervaren, dan dienen
we de draagwijdte van onze ervaring te toetsen. De auteur, B. Dechesne, ziet
zich daarmee geplaatst voor het vraagstuk van de religieuze projectie. Hij introduceert het in de vorm die het kreeg bij Freud en, zoals past in een nederlandse
bundel, bij Vestdijk en Sierksma. Zijn antwoord baseert zich op de fenomenologie van de menselijke waarneming. Ons zien is nooit een koel-zakelijke registratie, wij zijn er zelf in betrokken. Dit geldt ook voor onze religieuze waarneming,
wanneer we in het dagelijkse de dimensies van het eeuwige onderkennen. Maar
de projectie is een vervalsing van de waarneming. De psychologie van de projectie tracht de criteria op te stellen waarmee deze vervalsing kan worden
gesignaleerd. Dechesne noemt er enkele. Zijn conclusie luidt dan dat in de
religieuze ervaring zeker projectieve mechanismen kunnen optreden — die dan
door de psychologie kunnen worden opgespoord en eventueel geëlimineerd —
maar dat de ervaring die wij normaal religieus noemen zich niet tot een projectieve waarneming laat herleiden. Het is een overtuigende conclusie. — Een
volgende studie, van de hand van J. Arntz, bespreekt de religieuze aanspraken
van het ethische. Eeuwenlang heeft men de zedelijke verplichting verankerd in
een goddelijke orde: een gedragswijze was goed of kwaad op grond van een
goddelijke beschikking. Voor de huidige humanistische opvatting van het ethische is deze religieuze fundering irrelevant. Zo geformuleerd staan we voor een
dilemma, de tegenstelling tussen een heteronome en een autonome ethiek. Het
antwoord van de wijsgeer is genuanceerd: „Kan de ethische orde geheel vanuit
de mens verklaard worden, de mens zelf wordt niet geheel vanuit de mens
verklaard" (58). Het mens-zijn verstaat zichzelf noodzakelijk als een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de Schepper. Hieruit volgt niet dat de zedelijke
orde zélf door God geschapen is. God „maakt geen wetten. Wat Hij maakt dat
zijn mensen die tot in hun zijn toe van Hem afhankelijk zijn en die voor een
ethische opgave geplaatst zijn" (59) . Deze conclusie, wat algemeen in haar
formulering, heeft het voordeel dat ze een dialoog met het humanisme openhoudt. Dat is een onmiskenbare verdienste. -- Niet minder actueel is de uitvoerige verhandeling van N. Versluis over de metafysische en de religieuze ervaring. De auteur tracht aan te tonen „hoe de metafysiek verwant is met de
ervaringswereld van de religieuze mens en er tegelijk formeel van onderscheiden
is" (63). De nadruk valt in deze studie op de menselijke ervaring als een impliciete zijnservaring, zelfs als een ervaring van het Absolute. Maar dit voert niet
tot een volledige continuïteit tussen metafysische en religieuze ervaring. „De
grondervaring of het gemeenschappelijk uitgangspunt vanwaaruit zowel de
metafysiek als de religie vertrekken, is de ervaring van het geschapen-zijn en
geroepen-zijn door God. De religieuze mens volgt hier echter een andere weg
dan de wijsgeer, omdat hij veeleer leeft vanuit de erkenning van het mysterie
Gods dan vanuit een bezinning op het geheim van het menselijk bestaan" (95).
Dit zal door velen erkend worden. De religie kenmerkt zich inderdaad door de
onmiddellijkheid van de ervaring, de metafysiek door de middellijkheid van de
reflexie. Maar of men daaruit kan concluderen dat metafysiek en religie formeel, zij het niet adequaat, onderscheiden zijn, wagen we te betwijfelen. De
metafysiek is de reflexiviteit van een in de grond religieus bestaan, en niet
alleen „een aanzet tot de religieuze overgave" (96) . Het formele onderscheid
ligt niet tussen metafysiek en religie maar tussen filosofie en theologie. Doch
hiermee verschuift de problematiek naar een veld dat buiten de actieradius van
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deze bundel ligt. Men kan het hoogstens betreuren dat met betrekking tot deze
specifieke problematiek de actieradius zo kort gehouden is. — De zes volgende
opstellen zijn niet van thematische maar v an historische aard. Ze bespreken
respectievelijk de godsproblematiek in de oudste filosofie (H. van Elswijk), bij
Thomas (J. Willemse), de jonge Marx (A. Dekkers), Jaspers (B. Willems),
Heidegger (R. Thuijs) en bij Sartre en Merleau-Ponty (Arntz). De selectie van
figuren wil natuurlijk niet uitputtend zijn, maar is daarom niet minder trefzeker aangebracht. Dat we de afzonderlijke artikelen niet afzonderlijk hernemen
is beslist niet depreciërend bedoeld, daarvoor zijn ze stuk voor stuk van te hoog
gehalte. We willen alleen niet vervallen in een weergave van een weergave, ook
al beperken de verschillende auteurs zich niet tot een pure samenvatting. Men
neme hun studies zelf ter hand. Naast een rijke en helder geformuleerde informatie zal men er een breed uitzicht in aantreffen. En dit is het wat heel deze
bundel zo geslaagd doet zijn.
In veel opzichten verwant aan Mens en God is een publikatie van Dr. W.
Luijpen OSA: Fenomenologie en Atheïsme 2) . Ook hier een tekst die zich niet
uitsluitend richt tot de vakbroeders in de wijsbegeerte, — al zal het de stoutste
verwachtingen van de auteur overtreffen wanneer hij hoort dat zijn boek door
kloosterzusters gebruikt wordt voor geestelijke lezing; ook hier een bundel, zij
het door één man in één keer geschreven; en vooral, ook hier een probleemstelling die de kern raakt van de huidige Godsvraag. De titel Fenomenologie en
Atheisme is niet gelukkig gekozen. Hij suggereert dat het boek handelt over de
vraag of de wijsgerige fenomenologie noodzakelijk atheïstisch is. In feite
bedoelt de auteur met zijn titel iets anders: hij wil het hedendaags atheisme
beschrijven en het beoordelen vanuit zijn persoonlijke filosofische overtuiging,
de overtuiging van de existentiële fenomenologie (11) . Vandaar dat de lezer
tegelijk meer en minder krijgt dan hij aanvankelijk verwacht. Meer, omdat
behalve het strikt existentialistisch atheisme van Sartre en Merleau-Ponty ook
vele andere vormen van godsontkenning aan de orde komen: het agnosticisme
van Kant, het sciëntisme, Marx, Freud, Sierksma en Nietzsche; minder, omdat
de vraag naar de verhouding van existentiële fenomenologie en atheisme wel
zeer snel wordt afgedaan. Een van de sterke zijden van het boek is de heldere
uiteenzetting van de verschillende posities -- Luijpen moet een boeiend docent
zijn. Een sterke zijde is ook de overtuiging en de flair waarmee hij zijn eigen
stellingen poneert. De auteur laat er geen twijfel over bestaan dat hij gelooft in
wat hij zegt, en dat maakt zijn tekst, zo niet altijd overtuigend, dan toch minstens intrigerend. Maar hier openbaart zich tegelijk een 'défaut de sa qualité'.
Dat zijn Kant-interpretatie van de gangbare afwijkt zij hem gegund, zolang hij
niet vraagt dat men zich er klakkeloos aan gewonnen geeft. Dat wetenschappelijke resultaten op zich noch gunstig noch ongunstig zijn voor het geloof kan
goed uitgelegd worden; maar als de auteur zijn gerechtvaardigde kruistocht
tegen het sciëntisme voert onder het motto: „Beoefenaars van verschillende
wetenschappen mogen niet met elkaar kunnen praten, en doen zij dat toch,
terwijl zij hun eigen Einstellung van vragen getrouw blijven, dan kunnen zij
slechts on-zin praten" (82), dan dreigt hij te vervallen in een dogmatisme van
de Einstellung, ten koste van het éne subject dat met vele Einstellungen in de
2 ) Dr. W. Luijpen, Fenomenologie en Atheisme, Utrecht - Antwerpen 1963, 402 pp.
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wereld verwikkeld is (80 - 81) . Merleau-Ponty was genuanceerder in de theorie s), en Teilhard in de praktijk. Maar de verve van Luijpens betoogtrant
brengt hem pas goed in moeilijkheden wanneer hij polemiseert met zijn meest
gekwalificeerde criticus, pater De Petter O.P. Deze laatste heeft aan een vorig
werk van Luijpen een uitvoerige studie gewijd. De discussie wordt weer opgenomen in Fenomenologie en Atheisme. Het is vrij zeker dat bovenvermelde
kloosterzusters hier het spoor bijster worden. En zij niet alleen. Want als we ons
niet vergissen maakt Luijpen hier passen op de plaats. Hij spitst de discussie toe
op de vraag of 'zijn' gelijk gesteld mag worden met 'zijn-voor-de-mens'. Maar
dit lijkt ons niet de kern van de kwestie. Het valt namelijk niet te ontkennen
dat een feit voor ons slechts bestaat door zijn betekenis. Anders uitgedrukt: we
kunnen slechts van een feit spreken door het onder woorden te brengen. Ik kan
slechts over het bestaan van de wereld en van God spreken omdat God en de
wereld op enigerlei wijze betekenis voor mij hebben. Dit aanvaardt De Petter,
en dit aanvaarden velen met hem. In deze zin kan men de stelling van Luijpen
onderschrijven dat 'zijn' is 'zijn-voor-de-mens', want dan is het een tautologie:
iets bestaat voor mij (en over iets dat niet voor mij bestaat kan ik niet spreken)
doordat het betekenis voor mij heeft, d.w.z. doordat het voor mij bestaat. Maar
dit is geen eindpunt, zoals de auteur suggereert. Om de kwestie toe te spitsen
op de Godsproblematiek: als God bestaat, heeft zijn bestaan betekenis voor mij
— want het heeft geen zin om te spreken over een God die voor mij geen
betekenis zou hebben. Maar de vraag is juist: wat is die God, wat is dat zijn dat
voor mij blijkbaar zoveel betekenis heeft ? Hier volstaat het niet meer te antwoorden dat dit zijn een zijn-voor-mij is; hier gaat het erom — het al dan niet
atheïstisch karakter van een wijsbegeerte hangt ervan af — of dit zijn samenvalt
met mijn eigen menselijk zijn en uiteindelijk, want ook deze uitspraak kan nog
goed verstaan worden, of ik meer ben dan mezelf. De existentiële fenomenologie geeft er geen duidelijk antwoord op. Niet dat zij er niet toe in staat is; zij
heeft alleen nog niet tot op de bodem van haar kunnen getast. Dit is jammer,
het is niet onoverkomelijk. Want ook in zijn huidige vorm is Fenomenologie en
Atheisme een stimulerend boek, stimulerend niet tot kritiek maar tot een voortgaande creativiteit. Deze nieuwe publikatie van pater Luijpen verdient grondig
bediscussieerd te worden, alleen al omdat hij erin geslaagd is om centrale problemen inderdaad centraal te stellen.
In dezelfde sfeer als de twee besproken publikaties wil een bundel gelezen
worden welke is uitgegeven op initiatief van de nijmeegse wijsgerige faculteitsvereniging 'Thaumasia', onder de titel Mens-worden met of zonder God? 4).
„Wij moeten — gelovigen en niet-gelovigen — door de Godsvraag heen, omdat
wij haar thans verstaan als de vraag naar de wezenlijke strekking van het menselijk bestaan, en naar de dimensies welke onze bestaanservaring heeft" (10),
aldus de inleiding. En ook: „Van meet af aan heeft bij ons vastgestaan, dat
moest worden onderzocht of er een verantwoording van het Godsgeloof vanuit
de bestaanservaring mogelijk is" (12). Dus ook hier weer: 'mens en God'. De
bundel opent met een aantal kortere bijdragen waarin langs verschillende zijden
3) Les sciences de l'homme et la phénoménologie, Les Cours de Sorbonne, Paris

C.D.U. 1958, 56 pp.
4) Mens-worden met of zonder God? onder redactie van F. van Doorne, Nijmegen

Utrecht 1964, 112 pp.
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een probleemstelling wordt uitgewerkt. De hoofdmoot wordt echter gevormd
door drie voordrachten, gehouden op een studie-weekend in november 1963.
Verhelderend is de inleiding van Prof. Dr. K. A. Hidding: 'Transcendentie en
geborgenheid'. Hij beschrijft de mens als 'zijns-betrokken en zijns-beamend',
wat hij op grond van een fenomenologische benadering van de godsdienstgeschiedenis weergeeft als 'Godsopenbaring-gelovend'. Hij onderscheidt dan drie
groepen godsdiensten: de naturalistische, de historisch-profetische en het christendom, correlerend met drie openbaringswijzen van het Zijn: ,,het Zijn der
verschijnselen als de macht, waardoor alles er is; het Zijn van het bewustzijn,
waardoor de mens dit alles kan kennen en verwoorden en het recht van God als
de schepper van het zijnde erkent evenals het recht dat deze op zijn leven en
gehoorzaamheid heeft; en tenslotte het Zijn van de mens, waarin niet de macht
of het recht van God centraal staat, maar de liefde, die juist door de openbaring
in de Mens die de ander in liefde tegemoet gaat, aan de dag komt" (56).
Hidding raakt hier vragen aan die in de komende jaren steeds scherper gesteld
zullen worden, de vragen omtrent het christendom in zijn verhouding tot de
niet-christelijke godsdiensten. Zijn voordracht levert een begin van een verantwoorde systematisering; ze is daardoor bruikbaar en stimulerend. -- De langste
en meest boeiende inleiding is van Ad den Besten: 'Menszijn als menswording.
Een verkenning in de moderne poëzie'. Veel conclusies trekt hij niet, maar op
suggestieve wijze laat hij 'de mens van vandaag' aan het woord komen in een
aantal fragmenten van hedendaagse poëzie. Het is een inspirerend procédé, dat
snelle herkenning mogelijk maakt. Het laatste woord is daarmee nog niet
gezegd; maar laten we blij zijn dat mensen in staat blijken om tenminste het
eerste woord uit te spreken. Want het heeft iets onvergankelijks. Was bleibet
stiften die Dichter. — Prof. Dr. D. M. De Petter verzorgt de laatste inleiding,
onder een titel die de titel zou worden van de- hele bundel. Zijn aanpak is
fundamenteel: ,,om op een geldige wijze uit te maken wat het eventueel bestaan
van God voor de mens en voor de authentische vervulling van zijn wezen te
betekenen heeft, blijkt het volstrekt nodig te zijn te beschikken over een zo
zuiver mogelijke Godsidee" (100), een volzin die de vakfilosoof verraadt. Hij
concentreert zich dan op de structuur van het metafysisch Godsargument, dat
hij o.a. nogal scherp opponeert aan de fenomenologische filosofie. Desondanks
blijkt De Petter ook hier weer een gewetensvol filosoof die het gesprek niet
schuwt. Zijn bijdrage geeft aan de gehele bundel de dimensie van een verantwoordings-bewuste reflexie. Mens-worden met of zonder God? is een geslaagde
publikaties.
Iets minder geslaagd is de brochure Geloof en beklemming, als nummer 27
uitgekomen in de serie 'Geestelijke Volksgezondheid' 5). Prof. Buytendijk
spreekt hier over geloof en bijgeloof, maar zijn tekst blijft helaas erg beknopt.
Zijn conclusie: „Het bijgelovig zijn vertegenwoordigt een oppervlakkige, louter
profane ongelovige levenshouding, die slechts in bepaalde noodomstandigheden
tot bijgelovige reacties dringt. Het is duidelijk, dat het bestaan van de bijgelovige dwangmatig vervuld is van angsten en daardoor egocentrisch wordt ontworpen. Dit bestaan ontplooit zich dus niet in een gemeenschap en onbaatzuch5) Prof. Dr. F. J. J. Buytendijk, Prof. Dr. R. C. Kwant, Prof. Dr. A. L. Danse de
Jonge, Geloof en beklemming,

Utrecht - Antwerpen 1964, 44 pp.
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tigheid en het mist de ontspannende gevoeligheid voor het openbarende en
bindende woord, voor de gelijkenissen en zinnebeelden, voor de stem en gestemdheid, die de geborgenheid en de vrede vertegenwoordigen in het religieuze
heil als opperste levenswaarde" (11) . — Prof. Kwant plaatst zijn inleiding over
religie en beklemming in het teken van de zelfkritiek. Wat hij aan beklemmende factoren signaleert is niet erg nieuw meer, en de therapie wordt nauwelijks
aangestipt. Zelfkritiek is zeker niet overbodig, maar op deze wijze beoefend is
ze niet erg uitzichtvol. — Het referaat van Prof. Janse de Jonge over gezondheid en beklemming is iets positiever: „Ik zou de beklemming vooral willen
zien als een belevingsvorm waarin de strijd nog in volle gang is, en aangezien
deze strijd een algemeen menselijke zaak is, is de beklemming als zodanig dan
ook geen tegenstelling tot gezondheid, maar veel meer een intrinsiek onderdeel
daarvan" (41) . Hij sluit met de opmerking: „Een van de merkwaardigste
dingen van degenen die zich bezig houden met de geestelijke volksgezondheid
ligt mijns inziens hierin, dat zij zich niet op een profetische wijze geroepen
voelen om een al te grote mate van onzekerheid te bevorderen en dat zij voorzover ik zien kan meer aansluiten bij de medische inzichten, die er van uitgaan
dat dit alles op een voorzichtige wijze moet geschieden" (44) . Dit houdt een
leefbaar perspectief open, en dat is een winst. Maar de Katholieke Centrale
Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft indringender brochures uitgegeven.
Vermelden we in het voorbijgaan de nederlandse vertaling van William
James' The varieties of religious experience. De nederlandse uitgave heet V arianten van religieuze beleving 0). Het oorspronkelijk werk stamt uit 1902, en dat
zegt voldoende: het is zonder meer hèt klassieke werk van de godsdienstpsychologie. Geleerd door de fenomenologie zullen wij nu iets meer nadruk leggen op
de wereld van de religieuze mens en niet alleen op zijn beleving. Maar Linschoten heeft aangetoond dat reeds door James stappen zijn gezet 'op weg naar de
fenomenologische psychologie'. Zijn werk blijft daarom de moeite waard; en
deze moeite is niet eens zo groot, want de levendige stijl en de trefzekere selectie
van biografische aantekeningen maken dat men vergeet, een wetenschappelijk
boek in handen te hebben. En wie weet is het mogelijk om ook het pragmatisme
waarvan James in zijn conclusies getuigt, in een ruimere context te duiden.
Overigens werd de Lodewijk van Gonzaga waar de vertaler het enkele malen
over heeft, door zijn moeder Luigi genoemd en is hij de kerkgeschiedenis ingegaan als Aloysius.
Bundels worden niet zelden samengesteld om ze als feestgave aan te bieden
aan een verdienstelijk auteur of docent. Zo is ook het boek Religion und Erlebnis tot stand gekomen, ter ere van Prof. Dr. Franz Xaver von Hornstein ?) .
Tien auteurs leverden een bijdrage, hun studies bestrijken zowat alle terreinen
waarmee de pastoraal in aanraking komt. We kunnen hier slechts de onderwerpen noemen. Josef Rudin pleit voor het goed recht van de religieuze ervaring,
al te vaak wat wantrouwend behandeld uit vrees voor subjectivisme; Werner
6) William James, Varianten van religieuze beleving, vertaald door J. Dutric,
Zeist - Arnhem - Antwerpen 1963, 360 pp. (Palladium-reeks) .
?) Religion and Erlebnis. Ein Weg zur Ueberwindung der religiósen Krise, herausgegeben von Josef Rudin, Walter-Verlag Olten and Freiburg i.Br. 1963, 263 pp.
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Schiillgen schrijft, enigszins zwaarmoedig, over de levenskracht van het christelijk geloof; Max Engelmeier beschrijft het fenomeen religiositeit vanuit een
personalistische psychologie, nog steeds een typisch-duitse manier van psychologiseren; Franz Bóckle geeft een rijke, theologische verhandeling over geloofservaring en wettelijke norm, ons inziens de beste studie in deze bundel; Herbert
Haag bespreekt de openbaring en het religieuze beleven in het Oude Testament,
Otto Karrer in de buiten-christelijke godsdiensten, waarbij deze laatste enige
stimulerende theologische suggesties formuleert, in het voetspoor van Congar,
de Lubac en Rahner; Hermann Dobbelstein schrijft aan de hand van enkele
voorbeelden over de waan in het religieuze beleven; Fritz Leist publiceert een
zeer uitvoerig en op verschillende punten origineel commentaar op de boodschap van de dood Gods in Nietzsche's Also sprach Zarathustra; Franz Arnold
bespreekt de verhouding van natuurwetenschap en religieus geloof, en Viktor
Warnach analyseert diepgaand maar wat zwaarvoetig de liefde als grondervaring. Men ziet het, Religion und Erlebnis bestrijkt vele gebieden, evenveel trouwens als het pastorale tijdschrift Anima dat door von Hornstein wordt uitgegeven en waarvan de meeste auteurs tot de vaste medewerkers behoren. Als we
toch een lichte bedenking mogen maken — ze geldt op zich niet alleen voor dit
boek, maar dringt zich hier wel op — dan betreft het de taal en stijl van de
artikelen. Zeker, de religie is geen gezelschapsspel, maar de dodelijke ernst
waarmee de meeste auteurs hun verhandeling samenstellen werkt niet enthousiasmerend. Er zijn elders voorbeelden dat het ook anders kan.
Een goed voorbeeld daarvoor is overigens niet het laatste boek van R. C.
Zaehner: The convergent spirit 8), want dat heeft weer andere nadelen. Het is
stellig een ambitieus werk: ,,the present work is an attempt to see the religious
situation as it has existed and exists today through Teilhard de Chardin's
eyes" (19) 9). Dit klinkt aantrekkelijk genoeg; maar de tekst vervolgt: „and
this can only mean to see it as the slow convergence of all man's religious thinking into the Catholic Church which is now in the process of being built up
and which, under the 'convergent Spirit' that informs it, must ultimately reach
its full expansion in that it will come to include all men and 'God will be all
in all' " (19) 10) . Dit is een sterke stelling, die waargemaakt moet worden.
Zaehner maakt haar niet waar. De reden daarvan is dat hij dingen identificeert
die geen identificatie verdragen, althans niet bij de huidige stand van de theologische reflexie. Zo wanneer het gaat over de verhouding van de katholieke
Kerk tot het communisme: „At present it looks as if neither side will or can
compromise. But this is to reckon without a power that is greater than they —
a power which the Church has known from her foundation and still knows as
the Holy Spirit and which Marx and Engels, though they did not recognize it
8) R. C. Zaehner, The convergent spirit. Towards a Dialectics of Religion, (Religious Perspectives vol. 8), Routledge and Kegan Paul, London, 1963, 210 pp.
9) „het onderhavige boek is een poging om de godsdienstige situatie zoals die
geweest is en op het ogenblik is, door de ogen van Teilhard de Chardin te bezien'.
10) „en dit kan slechts betekenen dat we die situatie zien als een langzaam samenvloeien van alle re li gieus denken van de mensheid in de katholieke kerk. Deze maakt
nu een periode van opbouw door en moet, onder invloed van de 'samenbrengende
Geest' die haar gestalte geeft, uiteindelijk haar volle ontplooiing bereiken in die zin,
dat zij alle mensen zal omvatten en dat 'God alles in allen zal zijn' ".
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for what it was, discovered working silently within matter itself" (42)11).
Hier worden in zevenmijlslaarzen-formuleringen gebieden opengelegd die de
theologie momenteel pas moeizaam in kaart brengt. Zaehner maakt zich schuldig
aan een kritiekloze vermenging van de Einstellungen, en daartegen heeft
Luijpen terecht geprotesteerd. Daarmee is echter The convergent spirit niet
zonder meer veroordeeld, want het bevat nog meer dan genoeg interessant
materiaal. Zo de allegorie van Genesis 1 en 2 als een verhaal over de bewustwording van de mens; zo vooral de uitvoerige uiteenzettingen over hindoeïsme,
boeddhisme en zoroastrianisme — Zaehner is Spalding Professor of Eastern
Religions and Ethics aan de Universiteit van Oxford —; zo ook de interpretatie
van het marxisme als een religie. Materie te over dus om tot een inhoudsvol
gesprek te komen. Het is alleen jammer dat de auteur te gemakkelijk verbanden
signaleert en evolutie-lijnen ontdekt. Daardoor hebben zijn conclusies een simplistisch karakter en komen zij gevaarlijk dicht in de buurt van een wishful
thinking. In een van zijn vroegere publikaties, At sundry times, (1958), tracht
Zaehner aan te tonen hoe de hoofdstromen van hindoeïsme en boeddhisme
elkaar ontmoeten en gecomplementeerd worden in de christelijke openbaring.
Deze thesis is onlangs ongewoon-fel aangevallen door een Hindoe-filosoof 12) .
Het gevaar is inderdaad niet denkbeeldig dat Zaehner een nobel-bedoelde maar
slechte apologetiek bedrijft. Wij zijn gewoon nog nauwelijks aan conclusies toe;
niet zozeer vanwege een gebrekkige kennis der niet-christelijke godsdiensten —
deze achterstand wordt momenteel snel ingelopen — maar omdat ons grotendeels de theologische categorieën ontbreken, onmisbaar voor een verantwoorde
stellingname. Ook hier geldt: zij die geloven, haasten niet, wat overigens niet
betekent dat zij kunnen blijven stilzitten.
Tot slot enkele Robinsoniana. Allereerst opnieuw een specimen van overhaasting: The Christian Debate; Light from the East, door Geof f ry Parrinder ") .
De opzet van het boek is „to provide a simple guide, not to the history of religions, or to all their teachings, but to those doctrines that have an important
bearing upon the great problems of thinking men in the modern world" (23) 14) .
De grote problemen zijn dan die welke Robinson heeft opgeworpen. De werkwijze van Parrinder bestaat hierin, dat hij de religieuze voorstellingen en ideeën,
in Honest to God aan de orde gesteld, aanvult vanuit het hindoeisme. Resultaat: „Incarnation, Avatar and Buddha all reveal something of the essential
nature of spiritual reality. And because of this they have been worshipped and
adored in Christian, Hindu and Buddhist devotion. A God 'up there', a
hypothesis to explain creation, or a characterless Brahman everywhere, are not
11) „Op het ogenblik ziet het er naar uit, of geen van beide tot een compromis wil
of kan komen. Maar dan houden we geen rekening met een macht die groter is dan
zij — een macht die de Kerk vanaf haar stichting gekend heeft en nog kent als de
H. Geest; een macht die Marx en Engels, hoewel ze haar niet als zodanig hebben
herkend, hebben ontdekt als zonder opzien werkzaam in de stof zelf".
12) S. K. Saksena, Professor Zaehner and the comparison of religions, in Alg. Ned.
Tijdsch. voor Wijsbegeerte en Psychologie, 1964 (56), pp. 126 -138.
13) Geoffrey Parrinder, The Christian Debate: Light Erom the East, Victor Gollancz Ltd. London, 1964, 159 pp.
14) „om een eenvoudige handleiding te geven, niet tot de godsdienstgeschiedenis of
tot alles wat zij leert, maar tot die leerstellingen die een belangrijke invloed hebben op
de grote problemen van de denkende mensheid in de moderne wereld".
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enough for human needs, nor do they reveal that love is the heart of the universe. This needs an Incarnation or Revelation which, however explained, is essential to religious devotion. Any reconstruction of theology which leaves this out
of account will be too cold ever to influence religion. The experience of other
religions can serve as a pointer to the development of Christian theology, and
so these religions deserve more serious and tolerant study than they have received in the past" (74) 15) . Akkoord voor de laatste woorden; maar de benadering van de gegevens lijkt ons niet bijzonder aangepast: „It is not claimed here
that Hinduism is perfect, or that Christianity is perfect. All religions are the
work of man, no doubt in responce to divine grace, but they incarnate the
invisible only imperfectly. So a plea must be made for tolerance, and for more
freedom for experiment in religious matters" (124 - 1 25 ) 16) . Dit experiment
is inderdaad broodnodig, maar men moet weten waarmee men experimenteert.
Parrinder weet het kennelijk niet. Natuurlijk, we mogen niet met de rode lamp
gaan zwaaien wanneer de trein nog nauwelijks in beweging is; het zou alleen
prettig zijn als een zorgvuldige inspectie van het baanvak de rode lamp overbodig zou maken.
Van vaderlandse bodem stamt een brochure waarin de auteur poogt om
Robinson een halt toe te roepen: De bisschop die God onttroont, door Louis
Knuvelder 1?). Dat Honest to God reacties moest oproepen was duidelijk, dat
deze reacties niet zijn uitgebleven is bekend. Vraag is alleen langs welke weg
de reacties tot resultaten kunnen leiden. Negatief is nu het antwoord wel
duidelijk: niet langs de weg van de heer Knuvelder. Hij heeft het recht op een
eigen mening; hij heeft het recht, voor deze mening een uitgever te zoeken;
hij heeft niet het recht te eisen dat hij serieus genomen wordt wanneer hij zijn
mening meent te moeten formuleren in bittertafel-termen. Uitdrukkingen als
'geschrijf' (16), 'gedaas' (43), 'kolderieke waanzin' (18) klinken meer flink
dan overtuigend, beschuldigingen over 'gevaarlijk vergif' (55), 'nieuw-heidense
godloosheid' (16) , „halfzacht oftewel halfgaar christendom-zonder-boven-natuur" (27) zijn niet in staat de aandacht lange tijd geboeid te houden. Robinson
is geen kerkleraar en zal het beslist ook niet worden. Maar de problemen die
hij aanraakt zijn groter dan hijzelf; ze verdienen op hun niveau behandeld te
worden. Knuvelder haalt dit niveau niet. Hij loopt daarom het gevaar dat zijn
lezers vooral één van zijn uitspraken zullen beamen: „Velen beginnen zich na
15) „Menswording, Avatar en Boeddha openbaren alle iets van de wezenlijke aard
der geestelijke werkelijkheid. Daarom zijn ze vereerd en aanbeden in de godsvrucht
van Christenen, Hindoes en Boeddhisten. Een God 'daarboven', een hypothese om de
schepping te verklaren, of een bloedloze, overal-aanwezige Brahman, bevredigen de
menselijke behoeften niet, en zij openbaren ook niet dat liefde het hart van het heelal
is. Hiervoor is nodig een Menswording of een Openbaring die, hoe men ze ook moge
uitleggen, wezenlijk is voor godsdienstige toewijding. Elke theologische reconstructie
die dit buiten beschouwing laat, zal te kil zijn om ooit werkelijk invloed te hebben op
religie. De ervaring van andere godsdiensten kan dienen als wegwijzer voor de
ontwikkeling van de christelijke theologie, en daarom verdienen deze godsdiensten een
ernstiger en verdraagzamer studie dan zij in het verleden gekregen hebben".
16) „Er wordt hier niet beweerd dat het Hindoeïsme volmaakt is, of dat het Christendom volmaakt is. Alle godsdiensten zijn mensenwerk, ongetwijfeld in antwoord op
goddelijke genade, maar zij maken het onzichtbare slechts onvolmaakt tot zichtbare
werkelijkheid. Daarom moeten we pleiten voor verdraagzaamheid en voor meer vrijheid om te experimenteren in godsdienstige aangelegenheden".
17) Louis Knuvelder, De bisschop die God onttroont, 's Gravenhage 1964, 56 pp.
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enkele eeuwen drukkunst af te vragen of de mensheid er wel zo erg blij over
moet zijn dat deze kunst uitgevonden werd" (16, n. 1).
Van andere allure is een nieuwe SCM-paperback, geschreven door Roger
Lloyd, The Ferment in the Church 18). Formaat en omvang doen al sterk denken
aan Honest to God, de voorzijde spreekt nog duidelijker: een foto van de kathedraal van Winchester, waaraan Lloyd verbonden is als vice-dean, wordt afgedrukt met als achtergrond de ondertussen beroemde zittende jongeling van
Lehmbruck. Het onderscheid wordt pas duidelijk wanneer men de foto's op
de achterzijde vergelijkt: het wat gladde gezicht van de bisschop van Woolwich
tegenover de markante trekken van de vice-deken van Winchester. De inhoud
van het boekje bevestigt deze eerste impressie. Lloyd beschrijft om te beginnen
'de derde revolutie', die leidt tot het mensentype van onze eeuw, en de functie
van Honest to God in dit proces: „Well-timed, it said at the exactly right moment what very many convinced and practising Christians had long been thinking" (29 - 30) 19 ). Maar Lloyd is niet bijster gelukkig met de vorm: „Its
vitality, however, does not rest on the merit of its contents, and still less of its
writing. This is one of those books with which, considered by any reasonable
literary standards, very much is wrong. Its argument is confused and confusing.
It is unbalanced and unfinished. Its omissions are startling. We know it was
written in haste, and it does not look as though it was corrected in leisure" (30) 20). Dit gevoel voor relativiteit is kenmerkend voor The ferment
in the Church. De auteur beaamt de noodzaak van wat hij noemt „the reformation of the hesitant and the uncertain" (35), van hen 'die nog geen antwoord
geven', maar in verband daarmee pleit hij — hoe engels — voor "good prophetical manners" en voor een „reformation which from first to last is contained
within the frontiers of the Church" (46) 21) . Hij onderschrijft de opgave „to
rethink and rephrase the Gospel in such a way that it is still the Gospel" (56) 22 ). Hij weet dat dit voor sommigen betekent dat „its content must
be reduced to its simplest and sparest form" (56) 23) . Maar we dienen te
bedenken „that our eyes may be so fixed on the modern man, our whole
purpose so concentrated on persuading him of its truth and winning his loyalty,
that we may imperceptibly, but really, try to trim the wind of the Gospel to his
sails" (83) 24). De uitgewogen oordelen van Lloyd zijn niet bedoeld als olie
18) Roger Lloyd, The Ferment in the Church, SCM Press Ltd. London, 1964,
124 pp.
19) „De datum van verschijnen was zeer goed gekozen: het sprak op precies het
juiste ogenblik uit wat zeer veel overtuigde en praktizerende christenen al lang dachten".
2°) „De levenskracht ervan berust niet op de verdienste van zijn inhoud en nog
minder op die van zijn stijl. Dit is een van die boeken waaraan, gemeten naar normale
literaire maatstaven, een hele boel niet deugt. De argumentatie is verward en verwarrend. Het is onevenwichtig en onaf. Wat het weglaat is ontstellend. We weten dat
het in haast geschreven werd, en het ziet er niet uit alsof het in rust werd bijgewerkt".
21) „een hervorming die van begin tot eind zich afspeelt binnen de grenzen van de
Kerk".
22) „om het Evangelie op zulk een wijze opnieuw door te denken en opnieuw te
verwoorden dat het nog altijd het Evangelie is".
23) „de inhoud ervan moet worden teruggebracht tot zijn meest eenvoudige en
meest schrale vorm".
24) „dat onze blik zo gericht kan zijn op de moderne mens, onze hele opzet zo
geconcentreerd op de poging hem te overtuien van de waarheid van het evangelie en
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op de golven. Hier spreekt een man die de opgaven van zijn tijd verstaat en
er niet voor terugschrikt, omdat hij weet waaruit hij leeft. Zijn slotzinnen zijn
kenmerkend: „In the last analysis, it is the Gospel we have to present, however
we do it, that and nothing less than that. We cannot hope to do it unless we
walk humbly with the modern man, as well as with God, unless we are much
more eager to learn from him and about him, than to instruct him. God help
us, it is all very difficult. But was there ever a task better worth trying to do,
or one in which, whether we fail or succeed, we more surely find our freedom?" (121) 25) . The Ferment in the Church zal geen sensationele best-seller
worden. Maar zij die het ter hand nemen zullen met vreugde ervaren dat het
Honest-to-God-debat ook met de wapenen van de Geest gevoerd kan worden.
Het boekje zal niet alleen bisschop Robinson goed doen.
De publikaties die we hier voorstelden houden natuurlijk een selectie in, zij
het een willekeurige. Statistisch gezien zijn ze nauwelijks representatief. Dat
ontneemt hun echter niet hun waarde als tijdsverschijnsel. De legkaart van ons
mensbeeld en van ons Godsbeeld is nog verre van volledig. We zijn zelfs nog
niet in staat om duidelijk de beeltenis te onderkennen. Maar er is geen reden
voor pessimisme, laat staan voor paniek, zolang de vitaliteit aanwezig blijft
waarvan deze publikaties op hun manier getuigen. We mogen hopen dat ook in
onze stamelende woorden iets van eeuwig leven wordt uitgesproken.

zijn instemming te winnen dat we, onopgemerkt maar werkelijk, proberen de wind van
het Evangelie naar zijn zeilen te zetten".
25 ) „Uiteindelijk moeten we het Evangelie aanbieden, hoe we dat ook mogen doen,
het Evangelie, en niets minder dan dat. We kunnen geen hoop koesteren dat we dit
doen tenzij we in nederigheid meegaan met de moderne mens evengoed als met God,
tenzij we er veel meer op uit zijn om van hem en over hem te leren dan om hem te
beleren. God moge ons helpen, het is allemaal erg moeilijk. Maar was er ooit een taak
die meer de moeite van het proberen waard was, een taak waarin we, of we nu tekortschieten of slagen, met meer zekerheid onze vrijheid vinden?"

POLITIEKE KRONIEK

Her tijdperk der 'over'-vernietiging
Max Lerners zicht op de wereldpolitiek
V. A. WERCK

LLE boeken over wereldpolitiek worden tegenwoordig geschreven in functie
van het machtsbeginsel. Georg Schwarzenberger en Martin Wight waren
de grondleggers van deze doctrine, die nu als klassiek wordt beschouwd; ze
werd gekenmerkt door een sterke realistische ondertoon en kon bezwaarlijk als
optimistisch worden bestempeld. In de naoorlogse jaren, toen ze de wereld werd
ingezonden, noemden velen haar cynisch, maar praktisch niemand heeft haar
gegrondheid en structuur ooit ernstig in twijfel getrokken.
Bij Max Lerner liggen de dingen enigszins anders 1) . Als cultuurfilosoof ziet
hij de internationale gemeenschap meer genuanceerd. In het hier besproken
boek, The Age of Overkill, legt hij de nadruk op de tragiek van de situatie
waarin de mensheid tegenwoordig verkeert en vooral op het feit dat de mens
van 1964E - 65 zich daar blijkbaar niet van bewust is en niet van bewust wil zijn.
Lerner bekijkt de wereld met de ogen van een gecultiveerd Amerikaan, die een
scherp besef heeft van de onmetelijke verantwoordelijkheid welke de Verenigde
Staten als het ware werd opgedrongen en waarvoor ze niet steeds de rijpheid en
het inzicht bezitten. Hij beschrijft de krachten die losgebarsten zijn in de internationale samenleving en probeert aan te tonen hoe deze het patroon van de
wereldpolitiek hebben veranderd. Sinds 1945, toen de Verenigde Staten met
moed en voorzichtigheid het leiderschap over de wereld op zich namen, hebben
de Amerikaanse staatslieden vaak voldoende blijk gegeven van verbeeldings- en
overredingskracht om de nieuwe situatie het hoofd te bieden, maar vaak ook
dreigt er een kloof te ontstaan tussen de decision makers en de toonaangevende
elite, die zelden de macht bezit om de belangrijke beslissingen te nemen welke
soms het leven van miljoenen mensen raken.
Nieuw in de wereldpolitiek is de convergentie van een complex van krachten
waarmee de wereld heeft af te rekenen. Lerner noemt er vijf. In de eerste plaats
de dodelijke nucleaire spiraal van waanzinnig gevaarlijke wapens, die zo snel
verouderen, dat om de drie tot vijf jaar een nieuwe 'wapen-generatie' tot stand
komt. Vervolgens hebben zich twee groepen van Staten gevormd met Washington en Moskou als hun magnetisch veld. Daaromheen is er als gevolg van het
dekolonisatieproces een wereldblok van zgn. niet-gebonden Staten ontstaan, gekenmerkt door een periodische wederopflakkering van een revolutionair nationalisme. In deze nieuwe staten, die een 'power vacuum' vormen in de internatio
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1 ) Max Lerner, The Age of Overkill. A Preface to World Politics, Heinemann,
London, 1964, 329 pp., 45 sh. (De eerste, Amerikaanse uitgave is van 1962) . Auteur,
journalist, daarna professor aan het Sarah Lawrence College, Harvard University, en
aan het Williams College, is M. Lerner op dit ogenblik professor in Amerikaanse
Beschaving aan de Brandeis University. Hij verwierf grote bekendheid met zijn boek
America as a Civilisation, een werk dat intussen klassiek is geworden. Geregeld medewerker aan de New Yorkse Post, B. A. van Yale University en Ph. D. van de Robert
Brookings Graduate School of Economics and Government.
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anale gemeenschap, ontstaan er voortdurend 'natie-staat'-explosies en volgen de
identiteits-revoluties elkaar op in snelle sequentie. Bovendien wordt er een
politieke wereldoorlog uitgevochten op een aantal niet-militaire slagvelden,
hoofdzakelijk in termen van ideologieën en ideeën. Tenslotte moet de wereld
rekening houden met de Organisatie der Verenigde Naties, een wereldforum
dat met toenemende angst te weten tracht te komen hoe het probleem van de
collectieve veiligheid verzoend kan worden met dat van een zwakke wereldautoriteit.
Dit complex van krachten maakt een einde aan de 'klassieke' wereldpolitiek.
Terwijl deze laatste gekenmerkt werd door een machtsschaarste, beleven wij nu
een periode van machtssurplus, van potentiële 'over-vernietiging'. Juist daarom
zien de twee Grote Mogendheden zich verplicht hun voortvarendheid en
machtspretenties onder controle te houden. De groep van Staten die men het
democratische blok of de vrije wereld pleegt te noemen, wordt als het ware
vastgehouden tussen een revolutionair nationalisme en een in elkaar gestorte
oude orde in de ontwikkelingslanden, die (nog) niet over de nieuwe nucleaire
wapens beschikken. Het communistische wereldblok daarentegen zit vastgeklemd tussen het grootse plan, het scheppen van een communistische wereldorde, en het gevaar voor het ontketenen van een nucleaire oorlog die het niet
durft verhaasten.
Het evenwichtsbeginsel (balance of power) in de internationale politiek werd
aldus vervangen door een evenwicht van terreur (balance of terror), dat behoudens mogelijke misrekeningen of ongelukken enige maat van veiligheid biedt
van maand tot maand en van jaar tot jaar. Maar elke maand maakt de verspreiding van de nucleaire wapens het waarschijnlijker dat ze ook wel eens zullen
gebruikt worden. Overal in de wereld, aldus Lerner, worden de Naties voortgestuwd naar onbekende doeleinden met behulp van middelen waarvan zij de
consequenties niet kunnen berekenen. In de communistische wereld werd aan de
oude machiavellistische 'raison d'état' een 'reason of history' toegevoegd en de
rivaliteit tussen Rusland en China doet beiden in concurrentie treden bij het
aanstoken en steunen van revoluties, vooral in de ontwikkelingslanden.
Op het Afrikaanse en Aziatische continent zijn er inderdaad een aantal nieuwe
onafhankelijke Staten ontstaan die een volledige nationale souvereiniteit opeisen
op een ogenblik dat het nationale souvereiniteitsbeginsel totaal onbruikbaar is
geworden en gevaarlijk voor heel de wereld. De meeste van deze nieuwe Staten
zijn niet eens bij machte hun economische onafhankelijkheid te verwezenlijken
of zelfs maar een doeltreffend regeringsapparaat uit te bouwen.
Zowel in Amerika als in Rusland is er een nieuwe wetenschappelijke militaire
elite ontstaan, die in brede mate afhankelijk is van een gouvernementele elite;
beiden staan in nauw en voortdurend contact met de leiders van de Staat, die de
uiteindelijke beslissingen nemen; beiden bezitten ook een revolutionaire impuls,
die in een tijdperk van potentiële over-vernietiging het gevaar voor het uitbreken
van een nucleaire oorlog nog doen toenemen.
Toch is men blijkbaar ernstig aan het zoeken naar een nieuw beginsel van
wereldorde om het evenwichtsbeginsel in de internationale politiek te vervangen. Het oude machtsbeginsel is geen adequate basis meer voor de wereldorde;
het is dat eigenlijk nooit geweest. Het probleem bestaat er niet in, nieuwe
machtsconstellaties te scheppen; het is immers gebleken dat deze niet in staat
zijn oorlogen te vermijden. Het gaat er evenmin om, een nieuw orde-beginsel
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uit te werken dat de betrekkingen tussen de Staten zou kunnen regelen. Het
komt er op aan, een orde op transnationale basis uit te bouwen.
Om dit doel te bereiken is het niet nodig een wereldstaat te scheppen.
Minimum-vereisten zijn echter deze: er zou een algemene consensus moeten
bestaan, die steunt op een algemeen aanvaard wereldrecht, die kan opereren
door middel van een wereldpolitiemacht, die het monopolie bezit over het
gebruik van nucleaire wapens, die elke georganiseerde militaire agressie de kop
in kan drukken. Deze militaire wereldpolitiemacht moet geleid worden door een
wereldorganisme, bestaande uit een groep van goed getrainde en onkreukbare
internationale ambtenaren, die niet denken in functie van nationale loyaliteiten.
Hoe ver afgelegen dit doel ook is, de wereldgemeenschap evolueert reeds in
deze richting en zoekt het machtsbeginsel tussen Staten en blok-rivaliteiten te
transcenderen.
Lerner is zich wel degelijk bewust van de onvolledigheid van zijn overwegingen (hij schrijft zelf dat boeken al even snel verouderen als wapens), maar veel
ervan is de moeite waard om er even bij stil te staan.
Wij hebben het gevoel dat er in deze tijd een wereld sterft en een andere, een
nieuwe, geboren wordt. Wij moeten afrekenen met de stervende wereld en
verstaan wit er geboren wordt. Vele enthousiaste profeten hebben al lang de
dood aangekondigd van de Natie-Staat. Het is echter niet de Natie-Staat die aan
het sterven is, maar zijn onbeperkte soevereiniteit en daarmee het historische
patroon van de betrekkingen tussen de Natie-Staten onderling; niet de macht,
doch het traditionele gebruik ervan, dat steunt op een nationale basis; niet de
ideologieën, maar het hanteren van de macht in functie van de ideologie. Het is
een geheel systeem dat aan het voorbijgaan is.
Het klassieke systeem van de wereldpolitiek is dat van een wereld van NatieStaten die aanspraak maken op nationale soevereiniteit en de dynamica van de
wereldpolitiek draaide om de idee van het nationale belang. De animus van deze
wereldpolitiek was competitief. Elke Staat streeft niet alleen naar meer macht
voor zichzelf, maar wil ook voorkomen dat potentiële mededingers en vijanden
meer macht verwerven. Macht en vijandschap vormen samen de kern van het
systeem. De wereld wordt bijgevolg een wereld van tegenstanders en potentiële
vijanden, van medestanders ook en potentiële' bondgenoten. Vandaar het systeem
der allianties in de klassieke diplomatie.
Dit patroon werd verstoord vanaf het ogenblik dat er voldoende nucleaire
wapens voorradig waren om te kunnen spreken van een afschrikmiddel (deterrence) . Sedert de lente van 1960 is de voorraad van de twee Grote Mogendheden echter zo groot geworden, dat zij ieder levend wezen in de wereld vele
malen kunnen vernietigen: dit is een middel van over-vernietiging (overkill)
geworden. Lerners vraag is dan: welke zijn de consequenties van deze situatie
op de wereldpolitiek ?
Het meest verreikende gevolg is, zoals we boven reeds zeiden, het feit dat de
basispremisse van de klassieke wereldpolitiek, de machtsschaarste (power scarcity) ten minste wat de nucleaire naties betreft vervangen werd door de premisse
van het machtssurplus. De Grote Mogendheden bezitten veel meer macht dan
ze durven gebruiken zonder het risico te lopen zelf te warden vernietigd. Ze
zitten bijgevolg vastgeklemd in de paradox van hun eigen overvloed aan vernietigingsmacht. Sedert Hiroshima en Nagasaki in 1945 werd het ritme van de
bewapeningswedloop koortsachtig opgevoerd en adembenemend is het tempo
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waarmee deze wapens telkens weer verouderen. Toen rond 1955 de raketten
werden geïntroduceerd, diende men rekening te houden met onverhoedse aanvallen; de snelheid van de wedervergelding moest worden opgevoerd, een
nieuwe tijdsdimensie, gemeten met uren en zelfs minuten, kwam in het spel.
Iedere technische 'vooruitgang' in over-vernietigings-capaciteit wordt omgezet
in de bedreiging ze daadwerkelijk te gebruiken. De kern van deze symbolische
oorlog ligt in het beginsel van het afschrikmiddel en in het concept van het
evenwicht in de terreur.
Het afschrikmiddel bevat een element van onmenselijkheid. Velen hebben
het hele concept reeds met Idem veroordeeld. De mislukking van de militaire
strategen tot dusverre ligt echter in hun gebrek aan verbeeldingskracht: zij
onderschatten de mogelijkheden van de Verenigde Naties, zij geloven niet in
ontwapeningsovereenkomsten, zij hechten te weinig belang aan de voorstellen
tot het oprichten van gedemilitariseerde en atoomvrije zones (b.v. het Rapackiplan) en nemen elk initiatief voor het behoud of in het belang van de vrede
veel te licht op. De militaire strategen zijn er niet in geslaagd, een nieuw veiligheidsbeginsel voor dit nieuwe tijdperk te ontdekken. Geleerden als Kahn en
Kissinger maken zich weinig illusies omtrent de mogelijkheid een minimum van
veiligheid te vinden voor de wereld van vandaag; zij zien het probleem vooral
in functie van de tijd: hoe kan de mensheid het jaar 2000 of zelfs maar 1975
bereiken zonder in een alles vernietigende nucleaire oorlog gestort te warden?
In termen van macht gezien bestaat de tragedie van deze tijd in het feit dat de
oververnietigingswapens het klassieke systeem van machtsevenwicht archaisch
hebben gemaakt, maar aangezien men er niet in geslaagd is dit evenwichtssysteem door iets nieuws te vervangen, moet men er rekening mee blijven houden.
Dit kan niet anders dan door een angstaanjagende wedloop naar macht.
De dringende noodzaak om uit deze impasse te geraken wordt duidelijk
geïllustreerd door Lerners metafoor van de spiraal. Ieder van de twee grote
machtsgroepen 'verbetert' voortdurend zijn wapenarsenaal of zijn politieke
positie. Dit vermeerdert telkens het ressentiment, de spanning en de angst in het
andere kamp, dat op zijn beurt dan weer aangespoord wordt om nog heroïscher
inspanningen en hopelozer navorsingen te doen en nieuwe (biologische, chemische, radiologische) wapens te vinden, om nog strakkere allianties aan te gaan,
nog verder reikende hulpverleningsprogramma's te organiseren, nog klinkender
overwinningen te behalen in de Verenigde Naties. Daarbij gaat het niet alleen
om een bewapeningsrivaliteit, maar om een complex van betrekkingen tussen
een aantal op elkaar inwerkende factoren, die de hele wereldsituatie voortdurend
verslechteren. Het is een syndroom, een complex van dodelijke ziekteverschijnselen.
De angst — kunnen we het een eschatologische angst noemen ? — is het
centrale psychologische element in het hele proces. De mensheid wordt achtervolgd door het spook van de wereldwijde nucleaire bedreiging. De verspreiding
van de nucleaire wapens is wel niet zo snel verlopen als oorspronkelijk was
voorzien, maar men verwacht dat rond 1970 minstens tien mogendheden nucleaire wapens zullen bezitten. En wie zegt dat een nucleaire oorlog niet uit kan
breken ten gevolge van 'n verkeerde berekening of een ongeluk? Sommigen zijn
van mening dat men zich zulk een gemeenschappelijke zelfmoord gewoon niet
voor kan stellen en dat ze alleen om die reden nooit plaats zal vinden. Doch het
ondraaglijke, zegt Lerner, is niet onmogelijk; de geschiedenis laat maar al te
36
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duidelijk zien dat ook het onvoorstelbare vaak gebeurd is. Het kan nog wel
eens gebeuren. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid liggen
enorme krachten opgestapeld die niemand tot dusver heeft durven gebruiken.
Maar de tijd waarin wij leven is vol van geweld, spanning, haat en bloedige
gevechten; het is bijna een mirakel, meent Lerner, dat het kataklysme van de
nucleaire oorlog nog niet is losgebroken.
Is er dan nog een uitkomst en welke ? Om aan het regime van de oververnietiging te ontsnappen, moeten we het machtsbeginsel transcenderen. Het helemaal
negeren kunnen we niet. Macht is en blijft een dynamische factor in het leven
van mensen en naties. Maar zij is niet de enige. Er zijn volgens Lerner drie
imperatieven die ten grondslag liggen aan alles wat er in de wereld omgaat:
macht, orde en creativiteit. Van deze drie is de creativiteit de belangrijkste. In de
wereld van vandaag kan er echter geen creativiteit bestaan zonder een wereldorde en er kan geen wereldorde zijn zonder macht onder een of andere vorm.
Onder welke vorm? Zeker niet de macht van de Natie-Staat en evenmin de
imperialistische macht. De potentiële over-vernietiging heeft het machtsprobleem
(als men wil het principe: si vis pacem, para bellum) volkomen getransformeerd. De Natie-Staat heeft geen toekomst meer; hij is geen leefbare eenheid
meer waarop een wereldorde gevestigd kan warden; hij kan niet verder bestaan
zonder zijn oorlogsmacht te tonen en dat durft hij niet meer. Buiten zijn diplomatieke betrekkingen en wellicht nog als lid van de Verenigde Naties en andere
internationale lichamen, bestaat de Natie-Staat niet meer in de soevereine zin.
Lerner suggereert echter niet dat het machtsbeginsel weldra kan of zal op zij
geschoven worden: in de bewapeningswedloop, in de nucleaire diplomatie domineert het nog steeds en de staatslieden en leidende elites weten dit zeer goed.
Doch dit geldt slechts in een korte-afstandsperspectief. Nu zitten de leiders van
de wereld nog geklemd tussen de machtsrivaliteiten, maar — tegen alle verwachtingen in — hopen zij dat er zich op de een of andere manier een verandering
voor zal doen en dat die nog op tijd zal komen.
De volhardende droom van een wereldimperium biedt hier geen uitkomst.
Het is steeds een verleidelijke droom geweest, de vrede te willen funderen op
de macht van een universeel imperium (de Pax Romana, de Pax Britannica).
Dit is nog steeds de enige soort van vrede die de voorstanders van de eenzijdige
ontwapening logisch kunnen hopen: in dat geval kan het kamp dat niet ontwapent heel de wereld immers onder de voet lopen. Een universeel imperium
kan in onze tijd slechts verwezenlijkt warden door een nucleaire wereldoorlog,
en de vraag is dan weer voor wie er dan nog vrede moet zijn.
Is het dan nooit mogelijk dat alle naties afstand doen van hun macht en
vreedzaam samen leven zonder wapens en zonder oorlog ? — In de loop der
eeuwen is dit steeds de droom geweest van religieuze leiders en moralisten. Men
vindt deze opvatting terug in de christelijke pacifistische bewegingen en sterker
nog in de Hindu-Boeddhistische tradities in India en Zuid-Oost-Azië. De
invloed van figuren als Gandhi en Schweitzer is overigens niet te onderschatten.
Gandhi's leer van de Satyagraha, het gebruik van verstand en geest tegen de
wapens van de dood, bezit de kracht van de logica, maar, zegt Lerner, ook niets
méér. Gandhi werkte tegen de Europeanen in Zuid-Afrika, tegen de Britten in
India, in beide gevallen tegen mensen die de traditie van het westerse christelijke
geweten hadden overgeërfd. Tegen Hitler zou het beginsel niet effectief geweest
zijn. Het is evenmin efficiënt tegen Rusland of China. Het werkt niet tegen
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regeringen: „it is only a one-way street", een weg met eenrichtingverkeer. Het
is bovendien geen beginsel van wereldorde, omdat morele kracht in een of
andere vorm van collectieve macht belichaamd moet zijn indien ze de nucleaire
bedreiging het hoofd wil bieden.
Lerner beseft heel goed dat hij de macht van de morele codes als beginsel van
internationale gedraging of als macht in wereldaangelegenheden niet terzijde
kan laten. Zelfs een wereldrecht zou volkomen waardeloos zijn als het niet
gedragen werd door de morele overtuiging van de volkeren. Het eigenlijke
probleem bestaat erin, een middel te vinden om de morele overtuiging te kanaliseren in een sterke wereldmacht. Maar zelfs als men daarin slaagt, kan ze slechts
operatief zijn als er een machtsmotief achter het wereldrecht staat. De morele
overtuiging is niet operatief uit zichzelf. De voorstanders van de eenzijdige
ontwapening bewij zen de wereld zelfs een slechte dienst, omdat zij de morele
macht afvoeren in plaats van ze naar een beweging van vrede door recht te
draineren. Bertrand Russell's leuze: liever rood dan dood, vergiftigt de morele
macht die nodig is om het probleem van de over-vernietiging op te lossen, in de
bron: hij verwaarloost de vrijheidswil en de wil van het volk om als volk te
overleven 2).
De voorstanders van een wereldimperium proberen het kwaad van de macht te
genezen door nog meer macht; de moralisten zien heil in een inefficiënte moraliteit; de profeten van de eenzijdige ontwapening stellen de vrije wereld bloot
aan de algehele vernietiging. Een vierde doctrine, die van de modus vivendi, is
al even simplistisch. Waarom zouden de twee Grote Mogendheden hun macht
niet samenbundelen, zodat niemand hun nog kan weerstaan en zij de wereld een
Pax Eborica-Americana kunnen opdringen ? Zulk een modus vivendi tussen de
twee systemen is slechts mogelijk indien een overeenkomst betreffende een
gecontroleerde ontwapening tot stand wordt gebracht. Doch we leven nog steeds
onder het beginsel van het machtsevenwicht en de moeilijkheid bij de toepassing
van dit beginsel is, dat het voortdurend aan verandering onderhevig is en dat er
voor de machtigste partij een voortdurende verleiding bestaat, het evenwicht in
zijn eigen voordeel te doen omslaan.
Angst is een factor geworden in de wereldpolitiek. Voor de eerste keer in de
geschiedenis heeft de angst uiterste, alles omvattende proporties aangenomen.
De angst voor de vernietiging van de wereld is geen hersenschim, maar behoort
tot de realiteiten en mogelijkheden. Het is een angst die juist omdat hij zo
absoluut is, verlammend werkt en een totaal onvermogen teweeg brengt om de
werkelijkheid in haar totaal verband onder ogen te zien. Het is ook een angst
waaruit misschien een nieuwe consensus kan ontstaan om door een uiterste
gemeenschappelijke inspanning de atoomdood te voorkomen.
Uit angst is er een moreel absolutisme ontstaan ten overstaan van de oververnietigingswapens, gebaseerd op het postulaat dat zij een uiting zijn van de
gedeshumaniseerde kapitalistisch democratische massacultuur, op het postulaat
ook dat verstandige menselijke wezens er gewoon niet aan kunnen denken deze
wapens ooit te gebruiken en dat dus alleen een eenzijdige kapitulatie de mens
fysisch en moreel kan redden. De politieke redenering die achter dit standpunt
2 ) Wij geven hier slechts de mening van Lerner weer. Het is duidelijk dat hiermede
de problematiek niet is uitgepraat. In de komende maanden hopen wij er op een of
andere wijze nog wel eens op terug te komen.
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schuilgaat, steunt op een te hoge waardering van het louter overleven en een
onderschatting van de verschillen tussen de open democratische maatschappij en
de totalitaire gesloten gemeenschappen, gezien in het licht van leven en dood
van de mensheid. De voorstanders van het survivalisme en van het moreel
absolutisme worden bewogen door een diepe morele afkeer voor de zinloze
dwaasheid van de massadood, maar in politieke termen uitgedrukt komt hun
houding neer op een overgave. Zij missen het tragische bewustzijn van de menselijke conditie. Niet zozeer een moreel absolutisme hebben wij nodig, maar een
evenwichtig moreel systeem dat 's mensen diepste wezen dient: de wil tot
overleven én de verdediging van de vrijheid. Omdat de bedreiging van de dood
zo totaal is, moet ook het antwoord scherp en krachtig geformuleerd worden,
maar het moet een antwoord zijn in samenhang met al de krachten die in de
wereld werkzaam zijn en die we boven hebben beschreven.
Freud heeft destijds geleerd dat naast de libido ook het doodsinstinct werkzaam zou zijn, niet alleen in het leven van de mens, maar in het hele universum.
Impliciet leerde hij daarmee, dat precies zoals het leven van het individu, ook
dat van de naties en de beschavingen steeds naar de dood en de vernietiging toe
gaat. Aan Einstein schreef Freud: „Het is zeer onwaarschijnlijk dat de agressieve tendensen in de mensheid ooit onderdrukt kunnen worden". Lerner noemt
dit een pessimistische uitspraak, maar moet toegeven dat deze opvatting nog
versterkt en bevestigd wordt door recente ontdekkingen in de prehistorie van de
mens. ,,Wij zijn, zegt Ardrey, Kains kinderen en de dragers van Kains erfenis".
„En toch, zo eindigt Max Lerner zijn boek, schenken deze uitspraken mij
geen voldoening. Wanneer ik de toekomst van de mens beschouw, dan denk ik
noch aan pessimisme, noch aan optimisme, maar eerder aan een possibilisme.
Het is een stoisch en tragisch possibilisme, maar de ondergang is niet inherent
af te lezen uit het getuigenis van de menselijke geschiedenis, wanneer men deze
ziet als een creatieve ontplooiing van de menselijke mogelijkheden. De paleontologen en prehistorici zien de menselijke evolutie te veel vanuit het standpunt
van zijn dierlijke afkomst. Er zijn echter andere perspectieven, die meer hoop
geven". Max Lerner staat blijkbaar achter deze laatste en leunt daarbij aan bij
een Teilhard de Chardin. Maar zijn laatste hoofdstuk breekt hij abrupt af.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

Sir Winston Churchill
een onmogelijke taak nog iets toe te voegen aan al wat gedurenH ETdeisdebijna
laatste dagen geschreven en gezegd is n.a.v. het overlijden van sir
Winston Churchill; alle aspecten van dit 20e eeuwse genie, dat in de ochtend
van 24 januari overleed na zijn laatste strijd, nu gedurende tien dagen met de
dood, te hebben verloren, zijn opnieuw naar voren gebracht. Reeds tijdens zijn
leven was zijn moed legendarisch geworden, maar o.i. heeft men daarbij te
eenzijdig gekeken naar die omstandigheden, waarin deze moed voor iedereen
duidelijk zichtbaar was, zoals het zich begeven temidden van een hem vijandige
menigte of het tijdens de Duitse bombardementen op Londen bezoeken van de
getroffen wijken. Te weinig werd de aandacht gevestigd op de enorme geestelijke moed, die Churchill wist op te brengen in zijn meest eenzame uren; de
uren, die hij tijdens de oorlog doorbracht in zijn werkkamer, wanneer zo veel
mogelijk alle gegevens over de toestand bekend waren, alle adviseurs en ministers hun standpunt hadden uiteengezet en de prime-minister tenslotte moest
beslissen tussen de vaak tegenstrijdige adviezen; het tegen elkaar afwegen van
de belangrijkheid van het ene of het andere front; een beslissing, waarvan het
lot van de democratische vrijheid afhing, waarmee mensenlevens gemoeid
waren; die beslissingen, waarvan Churchill zelf zei: „Geve God, dat het de
goede is". Wij mogen dankbaar zijn — en de wereld heeft getoond het te zijn
tijdens zijn ziekte en bij de begrafenis —, dat in de grootste bedreiging van de
vrijheid een Churchill aanwezig was, die de moed had de verantwoordelijkheid
op zich te nemen in het volle bewustzijn van de ontzaglijke last, die deze met
zich bracht.

Verenigde Naties
Na tweemaal te zijn uitgesteld kwam op 1 december 1964 de Algemene
Vergadering der Verenigde Naties bijeen. Was de reden voor het eerste uitstel
van praktische aard, omdat 15 september onaanvaardbaar was i.v.m. een conferentie van de niet-gebonden landen in Cairo in de maand oktober, die voor het
tweede uitstel was meer een principiële kwestie. Zij was gelegen in het geschil
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over het stemrecht van landen,
die achterstallig zijn in hun betalingen aan de Verenigde Naties. Rusland en
enkele andere landen waaronder Frankrijk weigeren n.l. bij te dragen aan de
onkosten van de V.N.-operaties in het Midden-Oosten en Kongo. Het geschil is
eigenlijk van principiële aard, want er is aan de orde de vraag of slechts de
Veiligheidsraad bevoegd is te besluiten tot een dergelijke actie of ook de Algemene Vergadering, m.a.w. kan het veto-recht van een van de grote Vijf in de
Veiligheidsraad omzeild worden door een beslissing van de Algemene Vergadering? De Verenigde Staten staan op het laatste standpunt en dringen nu aan op
toepassing van het artikel, waarin staat dat aan landen, die meer dan het dubbele
van hun normale contributie achterstallig zijn, het stemrecht in de organisatie
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kan worden ontnomen. Er is voor en na 1 december druk onderhandeld om een
compromis te vinden, maar tot nu toe is dit niet gelukt; inmiddels is ook
Frankrijk in dezelfde omstandigheden als Rusland gekomen.
Deze kwestie leidde tot enkele vreemde manipulaties; men zag zich n.l.
gedwongen om elke stemming te vermij den; zo werd bij acclamatie een voorzitter, de Ghanees A. Quaison-Sackey, gekozen en werden eveneens bij acclamatie
drie nieuwe leden toegelaten. Moeilijker werd het bij de verkiezing van 4
nieuwe niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. Deze bestaat nog uit 5
permanente en 6 niet-permanente leden, maar er is een voorstel om deze laatste
groep te brengen op tien; de Sovjet-Unie heeft als eerste grote mogendheid op
18 december meegedeeld deze uitbreiding goed te keuren en men verwacht, dat
de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk dit in de loop van dit jaar ook zullen
doen; het wachten is dan op de goedkeuring van het vijfde permanente lid,
nationalistisch China, en tenslotte op een twee-derde meerderheid in de Algemene Vergadering. Zou de uitbreiding nu aan de orde zijn geweest, dan was
een stemming wel onvermijdelijk; nu het echter ging om de vervanging van
4 leden wist Oe Thant deze nog te ontwijken. De delegaties gaven aan de
voorzitter hun voorkeur te kennen en de vergadering bekrachtigde bij acclamatie
het resultaat hiervan. Zo werden tot leden 'gekozen' Nederland en Uruguay voor
1965 en 1966, Maleisië voor 1965, waarna Tsjecho-Slowakije de zetel zal
bezetten, terwijl Jordanië en Mali de vierde zetel zullen delen. Alles met alles
een weinig fraaie oplossing.
De verkiezing van Maleisië bleek gevolgen te hebben. Vanaf het ontstaan
van deze staat, gevormd uit de delen Malakka, Singapore, Serawak en Sabah op
Noord-Borneo, in 1963 heeft de Indonesische president zich er tegen verzet; hij
beweert hierin een poging van Engeland te zien om na deze gebieden onafhankelijk te hebben verklaard langs een andere weg de oude Engelse overheersing
te handhaven en hij verwijt Londen voortdurend -- ook andere mogendheden
maken zich hier aan schuldig — een vorm van neo-kolonialisme, waartegen alle
nieuwe krachten zich moeten verzetten; in dit verband pleitte Soekarno reeds
lang voor een samenwerking tussen de 'new emerging forces', de nieuw opkomende machten, die het grootste deel van de wereldbevolking omvatten.
Soekarno heeft in het afgelopen jaar herhaaldelijk geprobeerd de normale
ontwikkeling van Maleisië onmogelijk te maken; er zijn verschillende pogingen
gedaan om het conflict bij te leggen, echter zonder resultaat en tenslotte ging
Soekarno over tot een politiek van confrontatie, waarbij hij zich liet ontvallen,
dat Maleisië voor 1 januari 1965 zou zijn verpletterd. In de verkiezing van dit te
verpletteren land tot lid van de Veiligheidsraad vond hij de aanleiding om uit
de Verenigde Naties te treden; hij wenste verder ook geen contact meer met
welke organisatie van de Verenigde Naties ook en wees daarmee elke hulp van
die zijde af. Indonesië was volledig in staat zichzelf te helpen ! Men heeft enige
tijd in twijfel verkeerd of dit alleen maar in een opwelling van woede was
gezegd of dat de president het werkelijk meende. De reacties waren n.l. niet erg
gunstig; het was de eerste maal in de 20-jarige historie der Verenigde Naties,
dat een lid bedankte, en Soekarno heeft natuurlijk niet kunnen menen, dat er
algemene toejuichingen zouden volgen; een waarschuwing van de V.N.-secretaris-generaal evenals talrijke vermaningen van de Verenigde Staten, Australië,
Japan e.a. waren te verwachten. Maar ook talrijke niet-gebonden mogendheden
o.a. Joego-Slavië en vrijwel alle Afro-Aziatische landen gaven te kennen, dat
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Indonesië verkeerd handelde en drongen er op aan het besluit te herroepen.
Officieel gaf Moskou geen commentaar, maar wel gaf het Djakarta duidelijk te
kennen, dat men meende, dat door deze stap de spanningen in de wereld
vergroot werden; er was sprake van, dat Moskou zelfs zou hebben gedreigd met
een stopzetten van de economische en militaire hulp aan Indonesië. De houding
van de Sovjet-Unie in dezen staat natuurlijk in verband met het feit, dat praktisch de enige belangrijke mogendheid, die het uittreden goedkeurde, communistisch China is; men is doodsbenauwd, dat Soekarno nu hij zich volkomen gaat
isoleren, totaal onder invloed van Peking zal komen en al hebben de nieuwe
machthebbers in Moskou hun uiterste best gedaan het Russisch-Chinees conflict
niet op de spits te drijven, een versterking van de macht van Peking zien zij in
elk geval niet graag. Rood-China, dat vele jaren geprobeerd heeft de zetel van
Tsjang Kai Tsjek in handen te krijgen, schijnt nu alle interesse in het lidmaatschap te hebben verloren en zou Soekarno tot deze stap aangezet hebben. In de
laatste weken van januari is eindelijk de officiële mededeling van het uittreden
in New-York binnengekomen en in dezelfde tijd was de Indonesische minister
van buitenlandse zaken, Soebandrio, in Peking voor besprekingen; aan het einde
hiervan heeft hij zich nogal enthousiast uitgelaten over de gezamenlijke kracht
van beide Aziatische mogendheden, ten gevolge waarvan het idee van een as
Peking-Djakarta in het Westen steeds scherper werd geformuleerd. Men meende, dat beiden een nieuwe organisatie van 'emerging forces' zouden gaan
vormen, dus pogingen zouden doen om ook andere Aziatische, Afrikaanse en
eventueel Zuid-Amerikaanse staten over te halen de Verenigde Naties de rug
toe te draaien en een concurrerende bond op te richten. De vraag was echter of
dit voor genoemde staten wel lucratief zou zijn. Inmiddels heeft Indonesië verklaard geen nieuwe bond te willen en slechts tot een hervormde V.N.-organisatie
te willen terugkeren.

Zuid- Vietnam
De situatie in Zuid-Oost-Azië is hierdoor allesbehalve verbeterd; Soekarno is
nu ook bezig met wijziging te brengen in zijn tot nu toe goede diplomatieke
betrekkingen met Portugal en men houdt in Lissabon rekening met een actie
in verband met het Portugese deel van Timor, waar Soekarno zijn binnenlands
prestige mogelijk zou kunnen verbeteren. Een de laatste tijd voortdurend gestelde vraag is die over de opvolging van Soekarno en die naar de groeiende invloed
van de communistische partij in Indonesië; de laatste bleek weer eens op 17
december, toen de Soekarnoïstische beweging, waarin anti-communistische elementen zich begonnen te verenigen om bij een eventueel verdwijnen van de
leider te verhinderen dat de communisten de macht zouden grijpen, door Soekarno werd verboden omdat zij onenigheid in het land veroorzaakte.
Verder vraagt in Zuid-Oost-Azië de ontwikkeling in Zuid-Vietnam nog steeds
de aandacht. Men is zo langzamerhand de tel kwijt geraakt bij de opeenvolgende
staatsgrepen; het lijkt wel of alle militaire leiders in Saigon vertoeven om elkaar
politieke vliegen af te vangen en geen van hen eigenlijk beseft, dat hun eerste
taak is het leger aan te voeren; resultaat een intense chaos in het politieke leven
en een mislukking van de strijd in de guerilla-oorlog tegen de Vietcong. Kan
Washington elke volgende regering blijven steunen? Bij de laatste staatsgreep
richtten de boeddhistische leiders zich niet alleen tegen de eigen regeerders,
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maar ook tegen de ambassadeur van de Verenigde Staten en zijn bemoeienis met
wat de binnenlandse politiek van Zuid-Vietnam wordt genoemd. Bovendien
schijnt Moskou de laatste tijd te proberen zijn aanzien in Noord-Vietnam te
herstellen en al zal dit vervelender zijn voor Peking, ook de Verenigde Staten
zullen er veel last van kunnen ondervinden.

Europa
Na 21 stemmingen slaagde men er in Italië eindelijk in een nieuwe president
te kiezen als opvolger van de christen-democraat Segni, die om gezondheidsredenen was afgetreden. Dertien dagen lang demonstreerde de Democrazia
Christiana, de grootste politieke partij, haar machteloosheid een in bredere
kringen aanvaardbare figuur naar voren te schuiven en zelfs bij de laatste stemming, toen de sociaal-democraat Saragat 646 van de 927 uitgebrachte stemmen
kreeg, gebeurde dat, omdat Saragat de steun kreeg van de communisten, terwijl
nog altijd een honderdtal christen-democraten blanco stemden. Het lag voor de
hand, dat het prestige van deze partij sterk daalde, dat de regeringscoalitie van
centrum-links gevaar liep en dat men in de rest van de wereld begon te zinspelen
op het gevaar voor het parlementaire stelsel in Italië en verwees naar de gebeurtenissen in de vierde Franse republiek tussen 1944 en 1958.
Ook in Engeland waren verkiezingsmoeilijkheden; prime minister Wilson
had reeds in zijn schaduwkabinet voor de verkiezingen van 15 oktober Gordon
Walker opgenomen als minister van buitenlandse zaken; op die datum echter
werd Walker in zijn kiesdistrict, Smethwick, verslagen en daar een minister lid
van het Hoger of Lager Huis moet zijn en voor de minister van buitenlandse
zaken het eerste niet gewenst is, had Wilson een zogenaamd veilig labourdistrict
uitgekozen, waarvan hij de afgevaardigde promoveerde naar het Hoger Huis.
Dit hebben een aantal kiezers blijkbaar niet genomen en Labour leed in Leyton
een nederlaag, zodat Walker de politieke woestijn moest worden ingezonden.
Bij een gelijktijdige tussentijdse verkiezing elders behaalde de labourcandidaat
wel de overwinning, maar deze was aanzienlijk kleiner dan op 15 oktober. De
meerderheid van Wilson is nu nog drie zetels. Zal hij nog dit j aar nieuwe
verkiezingen gaan houden? Tot nu toe houdt hij zich staande dank zij de liberale
aversie van de conservatieven. Maar met zo'n geringe meerderheid is een stabiele
regering onmogelijk en daaraan heeft Engeland in de huidige wereldtoestand
het meest behoefte.
Er worden n.l. in Europa en daarbuiten verschillende besprekingen gevoerd,
waarbij de positie van Engeland mede in het geding is. Het is natuurlijk belangrijk, dat Wilson een vriendelijk onthaal vond tijdens zijn eerste officiële bezoeken aan Washington op 7 en 8 december en dat hij daar enig gehoor vond voor
zijn afwijkende mening over de MLF en voor zijn daartegenover geplaatst plan
van een Atlantische kernmacht, maar er zijn tekenen, die er op wijzen, dat
president Johnson bezig is zijn politiek meer te oriënteren op Parijs. Tenslotte
weet de Gaulle wat hij wil en bovendien hoe hij zijn doel zo dicht mogelijk kan
benaderen. Ion de laatste 2 maanden heeft hij zijn contacten met de landen achter
het ijzeren gordijn weer uitgebreid door economische en culturele verdragen met
Roemenië en Hongarijë.
Belangrijker was het bezoek van de West-Duitse bondskanselier Erhard op 19
en 20 januari aan de Gaulle. In het afgelopen laatste halfjaar was er een verkoe-
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ling tussen de twee vastelandsmachten ontstaan. Twee der geschilpunten waren
echter al tot op zekere hoogte tot een oplossing gekomen; in een marathonzitting
van de ministerraad van de EEG in december 1964 kwam men tot overeenstemming over de eenmaking van de graanprijzen binnen de gemeenschap dank zij
verregaande concessies van Bonn, waardoor tegemoet werd gekomen aan het
Franse standpunt; toen door bovengenoemd nieuw Brits plan de MLF praktisch
begraven werd, was ook deze steen des aanstoots verdwenen en kon er geprobeerd worden de vriendschapsbanden weer aan te knopen. Vooral Erhard had
hier behoefte aan, daar het in verband met de a.s. verkiezingen in West-Duitsland dringend gewenst was een of ander succes te behalen. Men houdt rekening
met de mogelijkheid, dat Erhard medewerking van de Gaulle heeft gekregen
voor een nieuw plan voor samenwerking in Europa naast de vage Franse toezegging steun te verlenen aan het tot stand brengen van de Duitse eenheid. De
nieuwe Europese plannen zullen wel niet overeenkomen met de opvattingen van
de Nederlandse regering, die steeds geijverd heeft voor een politiek evenwicht;
daar Engeland echter geweigerd heeft op tijd deel te nemen, zullen de kleine
leden van het kleine Europa weinig anders kunnen doen dan te proberen de
schade voor zich zo beperkt mogelijk te houden.
4 - 2 - ' 65.

J. Oomes
BELGIË

Verkiezingen en grondwetsherziening
Alles wijst erop dat de wetgevende verkiezingen plaats zullen hebben op 23
mei. De regering Lefèvre zal haar wettelijke termijn dan volledig uitgedaan
hebben, iets wat de jongste tijd geen enkele regering meer gepresteerd had.
Van een gezamenlijk standpunt van de drie traditionele partijen inzake de
grondwetshervorming is, in tegenstelling tot de verwachtingen, niets terecht
gekomen. Nadat de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang lange tijd deel had
genomen aan de beraadslagingen, verklaarde zij zich, onder invloed van haar
Brusselse vleugel, niet bereid een tekst goed te keuren waarin o.m. het vastleggen der grenzen van de Brusselse agglomeratie en een ingewikkeld stelsel van

gekwalificeerde parlementaire meerderheden voorzien werden. Nu hebben alleen
de Christelijke Volkspartij en de Belgische Socialistische Partij de algemene
grondslagen van de grondwetsherziening vastgelegd in een akkoord, dat ze als
een leidraad willen beschouwen voor hun deelname aan de grondwetgevende
vergadering.
Zeker in Vlaanderen zullen zij daarbij nog op veel verzet stoten. Velen vrezen
immers dat het stelsel van de gekwalificeerde meerderheden tot gevolg kan
hebben dat de democratische meerderheid geneutraliseerd wordt door de minderheid, dat de Waalse minderheid een grendel in de hand gespeeld wordt om
de ontplooiing van de Vlaamse gemeenschap te verhinderen. Het argument, dat
ook de Vlamingen over deze grendel kunnen beschikken, wordt niet aanvaard,
omdat de Vlaamse gemeenschap nog veel te veroveren heeft en vele voorbijgestreefde delen van de wetgeving nog in Vlaanderens voordeel dienen gewijzigd.
De hegemonie van de Franssprekenden daarentegen kan door een stoer status
quo bestendigd worden. Het immobilisme van de nieuwe grondwet speelt in hun
voordeel.
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Er zitten nog andere nadelen aan dit stelsel vast. Een meerderheid, vereist om
echt ingrijpende hervormingen door te voeren, kan in de toekomst nog slechts
bereikt worden indien én de C.V.P. én de B.S.P. aan de regering deelnemen.
Alleen dan bestaat er enige waarborg dat de meerderheid én bij de Vlaamse én
bij de Waalse parlementaire fracties groot genoeg zal zijn om niet door het
systeem der gekwalificeerde meerderheid in een van de volksgroepen overspeeld
te worden. M.a.w. er wordt een soort perpetueel karakter gegeven aan de B.S.P.C.V.P.-coalitie. De twee grote partijen geven de indruk, een grondwet te wensen
die moet dienen om hun politieke banden in lengte van jaren te consolideren
en hen van de andere partijen onafhankelijk te maken. Om dit stelsel in de
nieuwe grondwet te doen opnemen is het alleen maar nodig dat na de eerstvolgende verkiezingen de twee grote partijen samen over de twee derden van
Kamer en Senaat beschikken. Daartoe achten zij zich blijkbaar zo goed in staat,
dat ze weinig gehoor verlenen aan allerlei waarschuwingen, waaraan het de
jongste weken toch niet ontbroken heeft.

Universitaire expansie
De regering heeft thans de laatste hand gelegd aan haar wetsontwerp inzake
de universitaire uitbreiding. Op dit ogenblik ligt het project voor bij de Raad
van State. Wanneer deze voorbereidende fase van de wetgevende procedure haar
beslag heeft gekregen, zal het ontwerp ingediend warden bij de Senaat. Tot
zolang lijkt het voorbarig er een definitieve opinie over te vormen.
Bij de studenten is er echter reeds verzet tegen het ontwerp waar te nemen;
in januari hadden zelfs herhaaldelijk studentenstakingen plaats als protest tegen
het systeem der gespreide kandidaturen, waaraan het regeringsontwerp een begin
van uitvoering wil geven.
Om over de grond van de zaak uit te weiden zal er later nog gelegenheid
genoeg zijn. De inschakeling van de universitaire jeugd en haar actievermogen
tegen een ontwerp van de regering wijst echter op de voor de wetgever soms
hinderlijke buitenparlementaire oppositiemethodes waarmee in de toekomst wellicht nog meer zal moeten afgerekend worden. Elke sociale groep schijnt het
tegenwoordig vanzelfsprekend te vinden dat zij met een tactiek 'sui generis' en
steeds buiten parlementair verband de oriëntering van een nieuwe wetgeving
tracht te beinvloeden. Dit biedt niet altijd veel waarborgen van sereniteit. Het
bewijst anderzijds echter toch ook weer dat de zo vaak aan de kaak gestelde
onverschilligheid van de massa en meer bepaald van de jeugd tegenover het
politieke leven niet zo algemeen is als men soms zou denken.

Kongolees -Belgische overeenkomst
De eerste week van februari stond vooral in het teken van de KongoleesBelgische onderhandelingen over de sedert geruime tijd hangende financiële
geschillen. Op 7 februari werd te Brussel door premier Tsjombe en minister
Spaak en hun voornaamste medewerkers een akkoord geparafeerd dat in grote
lijnen niet veel verschilt van een vroeger met de regering Adoela gesloten overeenkomst. Het nieuwe akkoord bevat twee delen. Het eerste regelt de overdracht
van de zogenaamde 'koloniale portefeuille' aan de Kongolese Staat. Het tweede
voorziet een regeling van de vroegere koloniale obligatieschuld, die sedert Kon-
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go's onafhankelijkheid een onduidelijk statuut had: er werd noch rente, noch
delging meer betaald.
De oorsprong van de koloniale portefeuille is alleen te verklaren in de historische context. Volgens een in die tijd niet ongebruikelijk proces had Leopold II
aan enkele grote koloniale maatschappijen voorrechten verleend die soms veel
verder reikten dan de louter particuliere sector. Het Comité Spécial du Katanga
b.v. had prerogatieven verkregen die een deel van de staatssouvereiniteit omvatten. Zo was het mogelijk dat in de portefeuille van zulke 'charte-maatschappijen'
allerlei participaties berustten in vele koloniale vennootschappen voor de oprichting waarvan de grote, half -souvereine maatschappijen (Compagnie du Katanga,
Compagnie des Chemins de Fer du Congo Supérieur aux Lacs Africains, e.a.)
hun toestemming gegeven hadden in ruil voor een aantal aandelen. Bij de
onafhankelijkheidsverklaring was er tussen de maatschappijen en de nieuwe
Kongolese bewindvoerders geen akkoord bereikt over het statuut van deze maatschappijen, noch over de eigendomsverhoudingen van de aandelenportefeuilles.
Ook de portefeuille die eigendom was van de Belgische Staat zelf, werd aanvankelijk niet overgedragen aan de Kongolese Staat, al heeft België principieeljuridisch nooit betwist dat deze portefeuille naar de Kongolese Staat moest gaan.
Op 29 november 1964 had Tsjombe tenslotte de ontbinding van enkele-grote
Belgische maatschappijen met uitgebreid Kongolees aandelenbezit gedecreteerd
Door de jongste overeenkomst, wordt de betwiste portefeuille nu in rechte en
in feite overgedragen aan de Kongolese Staat. Voortaan zal deze over de stemen beheerdersrechten kunnen beschikken welke aan deze maatschappelijke aandelen verbonden zijn. M.a.w. Kongolese, door de Kongolese Staat aangewezen
beheerders zullen voortaan in vele beheerraden van belangrijke maatschappijen
van Kongolees recht zetelen. Het zal nu moeten blijken of ze ook een positieve
bijdrage zullen leveren tot de ontplooiing van het inlandse bedrijfsleven. Afgezien van deze onzekere kant van de oplossing, dient onderstreept dat de toestand
die nu bestond niet ten eeuwigen dage kon gehandhaafd blijven. In vele maatschappijen kon de beheerraad geen trouwe weergave meer zijn van de rechten en
de tendensen van de aandeelhouders: aanzienlijke paketten aandelen waren nog
in het bezit van Belgische rechtspersonen die de daaraan verbonden rechten niet
meer konden uitoefenen, terwijl van de andere kant de Kongolese rechthebbenden daar al evenmin toe in staat waren.
Wat de omzetting van de vroegere koloniale obligatieleningen in één enkele
geconverteerde titel betreft: een nieuwe instelling — het Belgisch-Kongolese
Fonds voor delging en beheer — zal belast worden met de emissie van een
geconverteerde obligatie met een rente van 3,5%, evenals met de uitkering van
de jaarlijkse rente en met de aflossing van de schuld gedurende een termijn van
ten hoogste 40 jaar. Daarmee zou er een einde komen aan het jarenlang aanslepende rechtsgeschil tussen de Belgische Staat en een aantal houders van
koloniale renten, die van mening waren dat heel de koloniale schuld door de
Belgische Staat gewaarborgd was. De ministers van financiën hebben dit standpunt steeds bestreden. De middelen waarmee het autonome Belgisch-Kongolese
Fonds zich van zijn verplichtingen moet kwijten, zullen onder de vorm van
jaarlijkse dotaties door de Belgische en Kongolese Staat beschikbaar worden
gesteld.
Indien dit akkoord nu door de Belgische en Kongolese parlementen wordt
goedgekeurd en in deze vorm kan uitgevoerd worden, zouden België en Kongo
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hun financiële samenwerking dus nog ongeveer een halve eeuw voortzetten.
Niet iedereen gelooft dat dit inderdaad mogelijk is.

Stakingen bij Ford in Limburg
De sociale spanningen, die een ruime plaats innamen in onze vorige kroniek,
hebben ook in januari en februari het openbare leven beziggehouden.
Aan de staking van de havenkapiteindiensten te Antwerpen kwam een eind,
maar de betrokkenen gingen sedertdien over tot een op dit ogenblik nog steeds
voortdurende 'langzaam-aan'-actie. De sfeer is in de nationale haven nog niet
opgehelderd.
In Limburg werden in de Fordfabrieken 'schokstakingen' georganiseerd. Ook
hier kwam de belangrijkste rol toe aan de christelijke vakcentrale. Minister
Spinoy reageerde erop met de onverwachte mededeling dat de Forddirectie om
wille van de stakingen besloten had van alle verdere uitbreiding in Limburg af
te zien en het aantal tewerkgestelden dus niet op zou voeren van 6.000 tot
12.000. Deze verklaring wekte nogal wat verbazing. Een minister pleegt in
dergelijke aangelegenheden doorgaans een grotere reserve aan de dag te leggen
en bovendien werd het probleem aldus toch wat eenzijdig belicht.
Om de Forddirectie ertoe te bewegen nieuwe bedrijfsinstallaties in Limburg
te vestigen, hadden de provinciale autoriteiten en de gewestelijke vakbondsleiding van Limburg allerlei vormen van medewerking in het vooruitzicht gesteld
die misschien nadien niet volledig in de werkelijkheid konden worden omgezet
(o.m. dat er de eerste vijf jaar niet zou gestaakt worden). Wat daar ook van zij,
ook in Limburg is, net zoals in de rest van Vlaanderen, de spanning op de
arbeidsmarkt zeer groot en wordt het moeilijk nog arbeidsreserves te ontdekken
en te mobiliseren. Soms zijn er de pendelarbeiders en -arbeidsters nog talrijk,
maar de heroriëntering van deze arbeidskrachten naar een produktieplaats dichter bij hun woonplaats is niet eenvoudig. In die voorwaarden is het moeilijk te
geloven dat de Fordfabrieken, ook als deze stakingen er niet geweest waren, tot
zeer ruime nieuwe uitbreidingen in Limburg zouden kunnen overgaan zonder de
spanningen op de arbeidersmarkt nog te vergroten.
8 - 2 - 65
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Tentoonstellingen in België
Pop art anno 1965 De unieke tentoonstelling Pop art, nieuw realisme ....
enz. (Brussel, Paleis voor Schone Kunsten) valt juist tussen de plooien van
onze kroniek. Op 1 maart werd ze gesloten. Het was goeddeels dezelfde als die
verleden zomer te Den Haag werd georganiseerd, maar op haar reis over Wenen, Berlijn en München had ze zoveel
metamorfosen ondergaan dat er van een
nieuwe tentoonstelling kon gesproken
worden. Vooral de specifieke popartisten
als Claes Oldenburg, Roy Lichtenstein en
Martial Raysse, die in Den Haag niet zo
treffend vertegenwoordigd waren, deden
het in Brussel bijzonder goed. Enkele
Belgische namen waren erbij gekomen:
Marcel Broodthaerts, André Bogaert,
Marcel Mayer , Pol Mara. Paul van
Hoeydonck en Vic Gentils toonden nieuw
werk. In het oktobernummer van Streven
hadden we het uitvoerig over deze vorm
van hedendaagse kunst, zodat we hier
met een verwijzing naar dat artikel kunnen volstaan én met de vaststelling dat
pop art het anno 1965 beter maakt dan
ooit. Door hun evolutie bewijzen verschillende kunstenaars dat hun werk veel
minder beperkt is dan het aanvankelijk
scheen.
Van Gogh en de schilder in zijn wereld. De twee tentoonstellingen die

momenteel in België een bezoek waard
zijn, hebben we in de vorige kroniek reeds
voorgesteld. Op Van Gogh (Gent, tot
21 maart) hoeven we niet meer terug te
komen. Bij de tentoonstelling De schilder
in zijn wereld (Antwerpen, Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, tot 14
maart) past een kleine aanvulling op hetgeen we in het februarinummer schreven.
Bij haar overbrenging immers van Delft
naar Antwerpen heeft ze veel van haar
aantrekkelijkheid ingeboet. Het is onbetwistbaar een verzameling van belangrijke schilderijen en tekeningen die men
niet zo licht te zien krijgt: het prachtige
portret van Joos van Cleve uit de collectie Thyssen, dat van Lucas van Leyden uit Brunswijk, dat van Rubens uit

Wenen en wij zouden er meer kunnen
noemen. Maar al die meesterwerken bij
elkaar maken nog geen goede tentoonstelling. De tentoonstelling zelf moet ergens blijk geven van creativiteit, een
inwendige noodzaak manifesteren. Ergens
moet de reden evident warden waarom
ze werd opgezet, zoals in een boek moet
blijken waarom het werd geschreven.
Ergens ook moet ze in ons hedendaags
bewustzijn een aanzet vinden. Dat is met
deze tentoonstelling niet het geval. We
mogen ze niet op één lijn stellen met die
van Van der Weyden te Doornik (Streven, jan. 1965, p. 381 - 385) , maar ze is
evenzeer als deze een bewijs van de
lethargie van het kunstbeleid in België.
We zijn des te gevoeliger voor de middelmatigheid van dergelijke manifestaties
omdat het hier gaat om de enige kunstgebeurtenis van formaat in het Antwerpse
winterseizoen.
Tegelijkertijd met De schilder in zijn
wereld is ook nog de tentoonstelling Marino Marini als schilder uit Rotterdam
naar Antwerpen overgekomen. Ook zij
geeft de indruk een zwerfsteen te zijn,
maar dan van een nog vreemder soort,
die toevallig in de vredige Antwerpse
museumsfeer beland is. Ook hier mist
men elk aanknopingspunt bij een volgehouden activiteit.
In de cafetaria wordt, als toemaatje,
voor het eerst werk getoond van Celestine, „de enige, werkelijk naieve kunstenares" in België: enkele kleine, maar
felle bladen met kleurpotloden bewerkt.
Ze werden toevallig ontdekt door Albert
Dasnoy. Van het leven van deze kunstenares weten we zo goed als niets. Haar
werk echter verraadt een pijnlijke, haast
ziekelijke, toeleg; een psychische dwang
om innerlijke dwangbeelden in concrete
figuren of abstracte arabesken neer te
schrijven. Celestine's tekeningen tonen
meer een geschonden dan een naief beeld
van de wereld.
G. Bekaert

Tentoonstellingen in Nederland
Amsterdam — Het 'nieuwe' Stedelijk.

Ruim twee jaar geleden werd jonkheer
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Willem Sandberg gepensioneerd als direkteur van het Stedelijk Museum te
Amsterdam, toen onbetwist het belangrijkste museum voor moderne kunst in
Nederland. Zijn vertrek was voor hem
geen afscheid van de kunst: Sandberg
werd benoemd tot direkteur van het Nationaal Museum te Jeruzalem, waar hij met
steun van de staat Israël, van Amerika
en van veel kunstenaars druk bezig is
met het opbouwen van een grootse afdeling moderne kunst.
In Amsterdam werd hij opgevolgd door
mr. E. L. L. de Wilde, eerder direkteur
van het Van Abbemuseum in Eindhoven.
De opvattingen van Sandberg en De
Wilde lopen sterk uiteen. Sandberg zag
het moderne museum vooral als een
dynamisch doorgangshuis voor een groot
aantal wisselende tentoonstellingen ( „een
omgeving waar de voorhoede zich thuis
kan voelen") en veel minder als een statisch verzamelcentrum. De Wilde legt de
nadruk op de eigen kollektie (Van Abbe
gaf in zijn tijd een uitvoerige catalogus
met historische beschouwingen en met
beschrijvingen en afbeeldingen van de
eigen kollektie uit, getiteld 'De Verzameling') . De Wilde hecht ook grote betekenis aan de retrospectieve funktie van het
museum.
Sinds het vertrek van Sandberg is het
museum duidelijk veranderd. Het drukwerk draagt niet langer het stempel van
Sandberg, die persoonlijk zeer veel catalogi en affiches ontwierp, maar van Wim
Crouwel, die vroeger al vorm gaf aan
het drukwerk van Van Abbe (restanten
affiches uit de tijd van Sandberg worden
nu op de reproduktie-afdeling voor een
paar kwartjes uitverkocht). Tentoonstellingen worden op een minder spectaculaire manier 'gebracht', kunstwerken worden op een wat conventioneler wijze
opgehangen, de gezellige zitjes en de vele
planten zijn voor een deel verdwenen, er
worden geen geluidsbanden met muziek
meer afgedraaid, het is rustiger in de
Paulus Potterstraat, het museum doet
veel musealer aan.
Ook de aard van de exposities is gewijzigd. Er is een ruimer plaats ingeruimd
voor de eigen kollektie. De vele, elkaar

snel opvolgende wisseltentoonstellingen,
die steeds de nadruk hebben gelegd op
het signaleren van de voorhoede, op het
brengen van kunstenaars liefst nog vóórdat anderen ze ontdekt hadden, hebben
plaats gemaakt voor overzichtstentoonstellingen, aanzienlijk minder in getal,
langer durend, vaak veel omvangrijker.
De getoonde kunstenaars komen soms
nog wel voor het eerst op grotere schaal
in Nederland, maar zijn duidelijk geaccepteerd, steeds aan de veilige kant
(Matta, Mataré, Saura, Herbin, Masson, Nanninga, Jensen, Hundertwasser,
Dubuffet, Jorn, Arman, Michaux enz.) .
Ter verduidelijking van het verschil in
opvatting tussen Sandberg en De Wilde
dit voorbeeld: in juni 1962 haalde Sandberg vier Amerikaanse pop-art kunstenaars naar Amsterdam. Voor het eerst
waren Jasper Johns, Stankiewicz, Alfred
Lesley en Rauschenberg in .ons land te
zien. Nederland kende nog geen pop-art.
Er werd fel tegen geageerd.
Precies twee jaar later nam De Wilde
een door Hultén van het Stockholmse
Modema Museet georganiseerde tentoonstelling van Amerikaanse pop-art overl ) .
Pop-art was toen geaccepteerd. In het
Stedelijk Museum hebben het avontuur
en het risiko van Sandberg plaats gemaakt voor de beschouwing en de bespiegeling van De Wilde.
Tot 15 maart kunt u in het Stedelijk
Museum schilderijen zien van Hans Hofmann en tot 28 maart van Morris Louis
(in 1962 op vijftigjarige leeftijd overleden). De kleur neemt bij beide schilders
een centrale plaats in. Morris Louis (nog
geen twintig grote doeken in de 'Breitnerzaal' en rond de trap) gaat vaak uit van
de kleuren zoals ze in het spectrum naast
elkaar liggen ('unfolded light'). Soms
laat hij grote delen van zijn schilderijen
wit, de kleur brengt hij steeds transparant
aan. Het werk is plezierig voor het oog,
maar heeft weinig te zeggen.
Hans Hofmann is 84 jaar. Hij wordt
beschouwd als de nestor van het abstract
expressionisme en staat bekend als kunstpedagoog. Zijn invloed op de naoorlogse
Amerikaanse kunst is onmiskenbaar. Hij
gebruikt heldere, primaire kleuren. De

1) Als tegenhanger van de voortreffelijke en uitgebreide expositie in het Haags Gemeentemuseum.
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struktuur van de verf is meestal duidelijk
waarneembaar. Zijn werk is in mijn ogen
ronduit lelijk.
Amsterdam — Stedelijk Museum: grafiek. De reproduktie-afdeling van het
Stedelijk Museum biedt niet alleen onderdak aan kleurige reprodukties van impressionisten, Chagall, Van Gogh of Appel, maar ook aan originele grafiek,
doorgaans van jonge kunstenaars. Jarenlang was deze grafiek te vinden op een
daartoe speciaal gebouwde galerij, te bereiken via een stalen wenteltrap. Nu hangen op deze galerij tientallen reprodukties
op een manier die de reproduktie-afdeling
een wat kermisachtig uiterlijk geeft. Maar
gelukkig is de originele kunst niet verdwenen.
Tot 17 maart exposeren Marianne Haselhoff, Hans Bishoff, Paul Hugo ten
Hoopen, Ben Ikelaar en Leo Poelmeijer.
De twee laatsten zijn naar mijn gevoel
de besten: als kunstenaar en als vakman.
Leo Poelmeijer toont prachtige, sympathieke etsen van (Zaanse) landschappen.
Hij woont in Westzaan en had vorig jaar
een grote eenmanstentoonstelling in het
prentenkabinet van 'Aemstelle' te Amstelveen. Van Ben Ikelaar zijn er eveneens
etsen, wat forser van opzet misschien dan
die van Poelmeijer. Ikelaar is nu 32 jaar
(een jaar of tien ouder dan Poelmeijer),
woont in Amsterdam en exposeerde o.a.
in Ierland, bij Kunsthandel Ina Broerse
te Amsterdam en in 'De Drommedaris' te
Enkhuizen. Hij werkt o.m. voor de Topografische Atlas van Amsterdam. Let u
vooral op zijn gezicht op de Amstel en
z'n haven van Ameland.
De prijzen zijn — dank zij rijkssubsidie
r verheugend laag: ze komen nergens
boven 52 gulden.
Hilversum r Kantine De Jong: verzameling Kelly. Steendrukkerij De Jong
staat tot ver buiten onze grenzen bekend
om de hoge kwaliteit van het geleverde
werk (o.a. affiches voor een groot aantal
kulturele evenementen) . Maar er is meer.
Sinds 1955 geeft De Jong naar idee en
ontwerp van esthetisch adviseur Pieter
Brattinga de z.g. Kwadraatbladen uit, die
(gedrukt in vier talen) op onregelmatige
tijden verschijnen en worden toegezonden
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aan zakenrelaties, vrienden en belangstellenden. De Kwadraatbladen zijn voortreffelijk verzorgde experimenten in druk
op het gebied van de grafische vormgeving, beeldende kunst, literatuur, architektuur en muziek. Zo verscheen o.a. een
essay van J. J. Beljon over Chagall (met
een litho van deze kunstenaar), een artikel over de beroemde geodetische koepels van Buckminster Fuller, de beginselverklaring 'nu' van Sandberg, Ton de
Leeuw's 'Muziek en Techniek' en twee
uitgaven met schrijvershandschriften. Bovendien organiseert De Jong sedert 1954
een reeks exposities, gehouden in het
fraaie kantine-zaaltje aan de 's-Gravelandseweg 19, dicht bij de Kei. Tussen
de middag eten hier medewerkers van
Steendrukkerij De Jong hun brood op,
daarvoor en daarna (10 -11.30 en 2.5)
is de tentoonstelling voor het publiek geopend. Een handvol eerder gehouden
exposities ter illustratie: de typografie
van Sandberg, beelden van Tajiri, tekeningen van Opland, typografie van Piet
Zwart, oude en moderne speelkaarten,
'Man in Moskou' (foto's van Eddy Posthuma de Boer), 500 omslagen van Dick
Bruna ('Zwarte Beertjes'), speelgoed uit
Japan, afdrukken van putdeksels en foto's
van Paul Huf. Nu zijn er dan afdrukken
van houten letters uit de verzameling
Kelly (t/m 4 maart) .
Rob Roy Kelly is een Ierse Amerikaan
met een passie voor de ambachtelijke letter. Hij trok met een grote stationwagen
door Amerika om bij kleine drukkerijtjes
oude, houten drukletters te kopen, gebruikt voor 19e eeuwse scheepsberichten,
spoorwegdienstregelingen, veiling-aankondigingen en theater-biljetten. Voor
deze letters werd vooral hout van de
Amerikaanse eik gebruikt: bevroren, in
plakken gezaagd, gedroogd en gedurende
een vol jaar gestoomd in ovens, daarna
bewerkt met een mengsel van puimsteen
en lijnolie.
De intensieve speurtocht van Kelly
leverde hem een grote verzameling gladhouten letters op, die alfabet na alfabet
opgeborgen in ontelbare stoffige dozen
zijn huis tot bijna aan de nok toe vult.
De expositie van afdrukken van door
Kelly bijeengebrachte houten drukletters
is een hoogst curieuze.
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Slot Zeist Ferdinand Kriwet. Slot
Zeist, gebouwd in 1686 voor Willem van
Nassau is in later tijden danig in verval
geraakt. De gemeente Zeist is nu echter
volop bezig met de restauratie, die over
twee jaar voltooid moet zijn. De linker
vleugel van het slot is al gereed. Sedert
1963 huist daarin de Nederlandse Kunststichting (oorspronkelijk gevestigd te
Amsterdam) , die in de veertien jaar van
haar bestaan meer dan 650 tentoonstellingen heeft georganiseerd in binnen- en
buitenland, variërend van kantine-exposities tot de jaarlijkse beeldententoonstelling tussen de bloembollen van de Keukenhof. De zolder van de smaakvolle,
gastvrije kasteelvleugel heeft men ingericht tot een uiterst eenvoudige, maar
heel plezierige expositie-ruimte. Daar
hangt momenteel werk van Ferdinand
Kriwet.
Kriwet is een nog zeer jonge man, die
o.m. hee ft deelgenomen aan de grote tentoonstelling 'Schri ft en Beeld' (Stedelijk
Museum, Amsterdam). Hij houdt zich
bezig met, wat hij noemt, Sehtexte, optisch waarneembare literatuur. Naar buiten toe dienen deze Sehtexte zich aan als
grote panelen, dicht 'beschreven' met
fotografisch vergroot, deels door elkaar
getikt schrijfmachineschrift of als cirkelvormige, soms draaibare schijven, boordevol grote en kleine drukletters; woor
den en fragmenten van woorden. Ze
doen denken aan werk van de Dadaist
Kurt Schwitters.
Er is bij Kirwet geen sprake van schilderkunst, ook niet van literatuur in de
gebruikelijke zin van het woord. Er
treedt een soort versmelting op, waarvan
de zin mij vooralsnog ontgaat. Het werk
van Kriwet is wel interessant en integer,
maar de vorm die bijv. Paul van Ostayen
aan z'n gedichten gaf, ligt mij nader aan
het hart. Tot 8 maart.

Verder koos ik nog:
--- Amsterdam — Galerie Espace (Keizersgracht 548) : gouaches van Jef Dier
deren (3 maart).

Arnhem Gemeentemuseum: schilderijen van Kees Verwey en beeldhouwwerk van Charlotte van Pallandt (28
maart).
Delft Ethnografisch Museum (St.
Agathaplein 4) : Indonesische kunst
(voorlopig). Oostpoort: jan Rijnders
(voorlopig).
Gouda
Catharina Gasthuis: Haagse
aquarellisten (15 maart).
's-Gravenhage — Gemeentemuseum:
Marcel Duchamp (15 maart) ; Jaap Wagemaker (29 maart) ; Juwelen van Georges Braques (22 maart) . Zie 'Streven',
nr. 5, februari, 'Tentoonstellingen in Belgie'.
Groningen
Groninger Museum:
Reinder Juurt Draijer (8 maart) .
Haarlem — Frans Halsmuseum: Tekeningen, aquarellen, pastels en grafiek van
Isaac Israëls (5 april).
's-Hertogenbosch — Provinciaal Museum: schilderijen, gouaches, tekeningen,
litho's, foto's, gedichten van Lucebert (21
maart).
Hilversum — Goois Museum: Frits
Klein (8 maart) .
Maastricht r-- Galerie Artischunk (Jodenstraat 28) : 1/2 Artishock (voorlopig) .
Rotterdam Galerie Delta (W. de
Withstraat 35a) : Constant Nieuwenhuis
(7 maart) .
Terschelling: Het Behouden Huys:
Sundrum (Midwinterfeest op Oster
Schelling) (1 oktober).
Paul Mertz

Proletarische literatuur
in Oostduitsland 1)
De belletrie uit communistische landen
stelt de criticus vaak voor het probleem,
welke maatstaven hij moet aanleggen.
Indien hij zich tot een zuiver literaire
beoorde li ng beperkt, kan hij veelal met
enkele regels volstaan. En wanneer hij
zich aan een meer sociologische benadering waagt, komt hij voor problemen te

1) Hans Marchwitza, Die Heimkehr der Kumiaks. Aufbauverlag, Berlin, 1964, 470 pp., MDN 7.80.
Louis Fiirnberg, Gedichte 1927 -1946. Aufbauverlag, Berlin, 1964, 571 pp., MDN 13.50.
Louis Fiirnberg, Mozart-Novelle. Aufbauverlag, Berlin, 1964, 69 pp., DM 5.20.
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staan die niet alleen de ideologie, maar
ook een proletarisch sentiment raken.
Drie recente literaire uitgaven uit
Oostduitsland bewijzen, dat dit proletarisch sentiment vaak niet, maar soms ook
wel samen kan gaan met literaire waarde.
Het betreft hier een roman van Hans
Marchwitza, de verzamelde gedichten
eveneens van
van Louis Furnberg, en
een geïllustreerde novelle.
Furnberg
De bijna 75-jarige Hans Marchwitza
is zonder enige twijfel het prototype van
de proletarische schrijver. Toen hij in
1924 als schrijver debuteerde, was hij al
vier jaar lid van de Partij. Zijn vooropleiding — lagere school en mijnwerker
maakte hem echter weinig geschikt voor
het schrijversschap. Dat hij niettemin in
Oostduitsland nog steeds tot de belangrijke literatoren gerekend wordt, is louter
en alleen te danken aan het proletarisch
sentiment, waarvan zijn romans overlopen. Dit blijkt opnieuw uit zijn roman
Die Heimkehr der Kumiaks, waarin de
lotgevallen worden beschreven van een
arbeidersbuurt in het Roergebied ten tijde
van de crisisjaren en de opkomst van
Hitler. De — zelfs voor dit genre nog
overdreven r zwart-wit-tekening wordt
bovendien aangevuld door een maximum
aan menselijke ellende en een superheroische strijdbaarheid van de gehele arbeidersklasse.
Reeds meer dan dertig jaar geleden
heeft Lukács, toen nog een erkend oprecht marxist, dit soort literatuur veroor
deeld: „Wensen en verlangens van de
schrijvers worden in de realiteit geprojecteerd en in de literaire verslagen worden de krachtverhoudingen in de Duitse
klassestrijd van de arbeidersklasse vertekend weergegeven". Slechts een enkele
schrijver heeft zich deze kritiek aangetrokken, Will Bredel. Marchwitza daarentegen is rustig doorgegaan.
Evenals Marchwitza behoorde ook
Louis Furnberg tot de redactie van Die
Linkskurve, een communistisch literair
maandblad, dat in 1928 werd opgericht.
Samen met Kisch en Weiskopf behoorde
hij tot de groep Duitse literatoren die op
Tsjechische bodem woonden. De moeilijkheden in Bohemen en Duitsland dreven veel van deze schrijvers in de emigratie, en Furnberg kwam onder meer in
37
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Belgrado en Jerusalem terecht. Zijn verzamelde gedichten beslaan de jaren 19271946, die verschrikke lijke jaren die vooral
op Duitse schrijvers zulk een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Furnbergs
poëzie is dan ook een neerslag van het
politieke en vaak misdadige gebeuren. De
bundel is zoveel mogelijk chronologisch
opgebouwd, en daardoor krijgt de lezer
een inkijk in Furnbergs geestelijke ontwikkeling. Aanvankelijk schrijft hij nog
rustige, humane poëzie, welke soms zelfs
religieus geïnspireerd is, zoals bijvoorbeeld een parafrase van het Hooglied.
De politieke verwarring en vervolging
drijft hem echter steeds meer in de armen
der marxisten. Zijn poëzie wordt strijdbaar, de Sowjet-Unie wordt het grote
paradijs, de vijanden van de arbeidersklasse worden met een nietsontziende
ironie gehekeld. Zijn strijdbaarheid gaat
tenslotte geleidelijk over in verbittering,
wanneer hij zijn vrienden in de concentratiekampen terecht ziet komen, wanneer
hij de ellende van de arbeiders en van
nationale minderheden meemaakt, wanneer hij het moorden van de Spaanse
burgeroorlog ziet, wanneer hij in de emigratie nog verraad meemaakt, en wanneer hij --- met zijn rode bril „de
politieke schanddaden van de Engelsen"
beoordeelt. Steeds meer schaart hij zich
blind in de rijen der communisten.
Veel van deze verzen zijn slechts gemaakt voor de propaganda. Op zich
behoeft dat nog niet zonder inspiratie te
geschieden. De grote propagandadichter
Majakovskij getuigde zelfs in zijn versregels op toffeepapiertjes en lucifersdoosjes nog van een grote poëtische kracht.
Bij Furnberg ontbreekt die kracht vaak.
Maar soms breekt die kracht ook bij hem
door. Het proletarisch sentiment raakt
dan op de achtergrond, en de geïnspireerde schrijver komt naar voren.
Dat Furnberg veel meer schrijver is
dan Marchwitza blijkt ook uit de MozartNovelle, waarin een korte episode uit
Mozarts leven wordt beschreven. Aan
de vooravond van de première van 'Don
Giovanni' verblijft hij in Praag bij zijn
vriend Duschek. Mozarts leven is op dat
moment vol onzekerheden: is Konstanze
hem wel trouw? Zal hij zijn positie aan
het Weense hof niet verliezen door de
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intriges van Salieri? In de gastvrije salon
van Duschek ontmoet hij de beroemde
verleider Casanova. Het is een ontmoeting tussen twee tijdperken, twee principieel tegengestelde opvattingen van het
leven en van de kunst staan lijnrecht
tegenover elkaar.
Furnberg heeft deze passage uit Mozarts leven op uiterst subtiele wijze beschreven. Hij veroordeelt Casanova natuurlijk en zijn sympathie gaat volledig
naar Mozart uit. In zekere zin gaat het
ook hier weer om een zwart-wit-tekening.
Maar de kracht van Mozarts levensoptimisme klinkt zo sterk door, dat het
zwarte en het witte op de achtergrond
geraken. En op het eind van de novelle
kan men zelfs een medelijdende sympathie voor Casanova hebben.
Ditzelfde levensoptimisme klinkt aanvankelijk ook in Furnbergs verzen door.
Maar op het eind van zijn leven is hij
een geslagen man, vol verbittering; hij

kan alleen maar de gewelddadige revolutie prediken. Van medelijdende sympathie
met zijn tegenstander is geen sprake
meer. Het proletarisch sentiment heeft
hem tenslotte overwonnen. In de meeste
gevallen deed dit ook afbreuk aan zijn
poëtische uitdrukking.
De ideologie en het proletarisch sentiment blijken dan ook meestal een verwoestende invloed te hebben op de creativiteit van de schrijvers. Want het Duitse verleden van Marchwitza en Furnberg
komt in grote lijnen toch overeen met het
Duitse verleden van Heinrich Boll en
Gunther Grass. Maar deze laatste schrijvers hebben zich niet laten overspoelen
door een ideologie, noch door een sentiment. Hun werken hebben dan ook een
literaire top kunnen bereiken in het naoorlogse Duitsland. In Oostduitsland
zijn die hoogtepunten veel zeldzamer.
J. P. Schuyf

Boekbespreking
GODSDIENST
BERKHOF, Dr. H., De leer van de Heilige Geest. — G. F. Callenbach N.V.,
Nijkerk, 1964, 134 pp., geb. f 8,90.
Waar de H. Geest tegenwoordig in de
harten van alle christenen zo een groot
verlangen naar onderlinge eenheid opwekt, is het verheugend te zien dat ook
deze Geest zelf meer in de theologische
belangstelling komt te staan. Een bekende protestantse theoloog biedt ons hier
een vertaling van zijn in 1964 te Princeton in de V. Staten gehouden voordrachten. Voor zijn gedachten is zeker karakteristiek het eerste hoofdstuk, waarin
over Christus en de H. Geest gehandeld
wordt. B. heeft wel enige moeilijkheid
beiden van elkaar te onderscheiden; de
H. Geest is volgens hem gelijk aan de
verheerlijkte Christus in diens handelen
in de wereld. Christus is echter niet zonder meer samenvallend met de H. Geest,
daar Hij uitgaat boven zijn functie jegens
ons. Het komt ons voor, dat een dergehike visie ontstaat uit een wat eenzijdig
letten op de paulijnse teksten, waarin de
H. Geest de Geest van Christus wordt
genoemd (Rom. 8, 9; 2 Cor. 3, 17; Filipp.

1, 19; Gal. 4, 6 en Hand. 16, 7); overal
elders in het Nieuwe Testament en ook

in vele andere teksten van S. Paulus heeft
de H. Geest de Geest van God of de
Geest van de Vader. Zonder dus ook
maar enigszins te willen betwijfelen, dat
de H. Geest de Geest van Christus is,
zouden wij toch willen beginnen met vast
te stellen, dat Hij de Geest van De Vader is; dit zou leiden tot een verheldering
van het onderscheid tussen de Zoon en
de H. Geest, hetgeen ook weer ten goede
zou komen aan de gehele Triniteitsleer.
Overigens biedt Dr. Berkhof ons vele
waardevolle gedachten; het laatste hoofdstuk over de H. Geest en de Drieëne God
was voor ons echter wel teleurstellend
omdat S. het mysterie der Triniteit als
geheim van drie zijnswijzen in God enkel
als immanent in de door God gerealiseerde heilsorde schijnt te aanvaarden.
C. Strater
PLOOIJ, Dr. J., De Mysterie-leer van
Odo Casel, Een bijdrage tot het oecumenisch gesprek der Kerken. --- W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 267 pp.,
f 21,—.
Met dit uitermate, dege lijke werk, dat door
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zijn prettige leesbaarheid een invloed in
wijde kring uit kan oefenen, wordt een
hoogkerkelijke sacramentsopvatting tot
uitdrukking gebracht, welke met de dood
van Prof. G. van der Leeuw in Nederland eigenlijk tot zwijgen kwam. Het boek
staat op de hoogte van de opzienbarende
studie van Max Thurian: L'Eucharistie.
De pp. 19-106 geven een voortreffelijke,
welwillende beschrijving van Casels gedachtegang omtrent de mysterie-viering.
Schr. overstijgt Casel door een beknopte
doch degelijke fundering vanuit het Oude
Testament aan zijn theorie toe te voegen.
Met recht sluit hij aan op de studies van
J. Jeremias, doch hij zou nog dichter bij
het katholieke standpunt zijn gekomen,
indien de studie van Max Thurian, welke
bij Dr. Plooij nooit wordt vermeld, erin
was verwerkt. Daar dit niet is gebeurd,
blijft zijn kritiek op de transsubstantiatietheorie — welke met recht naar voren
wordt gebracht beneden de maat. De
pp. 181-234 over representatie en offer
bieden, mede door originele denkkracht
van de schr., werkelijk nieuwe perspectieven voor een oecumenisch gesprek. Tot
verdieping kan hier leiden een nadere bezinning op de franse nieuwe theologie,
welke bij de overigens goede litteratuurkeuze toch wel hinderlijk ontbreekt. Wij
mogen van dit werk een vruchtbaar gesprek in Nederland verwachten.
W. Boelens
WELY C.ss.R., K. L. M. van, Gestalte
en structuur van de missie bij S. Alfonsus, een historisch-theologische studie van
een pastorele praktijk. • Landelijk Centrum, Beweging, Kerk en Vernieuwing,
Rotterdam, 1964, 417 pp., f 17,50.
Men mag wel zeggen, dat S. met deze,
misschien wat te lijvige dissertatie, die hij
ter verkrijging van het doctoraat aanbood
aan de romeinse universiteit „Angelicum", zijn onderwerp volledig heeft uitgeput. Na een uitvoerige lijst van bronnen en literatuur, die de blz. XI—XXXIV
beslaat, behandelt de S. in het eerste deel
de Gestalte van de missie bij S. Alfonsus.
In het eerste hoofdstuk van dit deel zien
we hoe de missie in S. Alfonsus' tijd verliep vanaf de aankomst der missionarissen tot aan hun vertrek. Het tweede
hoofdstuk beschrijft de verschillende soorten preken die in de missie gehouden werden en die varieerden naar de verschillende groepen, die de missie of de retraites volgden. Het tweede deel behandelt
de Structuur van de missie bij S. Altonsus. Hoofdstuk 1: De missie bij S. Alfon-
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sus in haar geheel. De missie wil nl. een
plaats innemen in de heilsgeschiedenis
door een zich onophoudelijk verwerkelijken van de verlossing. Vandaar dat de
prediking een heel eigen functie heeft.
Want het woord Gods is uit zichzelf
werkzaam en daartoe moet het levend
worden in een aangepaste stijl. Hoofdstuk 2 beschrijft de Opbouw van de missie bij S. Alfonsus. De missie is nl. door
Alfonsus uitgewerkt als een systeem, dat
verschillende componenten heeft, nl. de
kindermissie, de missie aan de volwassenen en het Esercizio devoto over het
lijden van Christus. Ook de affecten en
motieven van de prediking moeten volgens Alfonsus zeer gevarieerd zijn. Daartoe behandelt de S. de verschillende opvattingen van latere ordebroeders over
de voorrang en samenhang van de motieven van de missie bij S. Alfonsus. Die
motieven vormen een heel systeem: het
zijn motieven van geloof, van de eer van
God, van Gods barmhartigheid, van de
vrees, van de hoop, van de liefde, van
de gerichtheid op de volharding. Het
doel van de missie (hoofdstuk 3) is de
grondige bekering, die in de liefde volhardend is en met de biecht is aangevangen. Deze bekering wordt zowel individueel als sociaal gezien. De conclusies
van de auteur zijn: 1. de methode van
Alfonsus is niet star, maar paste zich
voortdurend aan de toehoorders aan, wat
variaties van onderwerpen en preekstijl
meebracht. 2. Alfonsus had een overheersende zorg voor het blijvend karakter van
de bekering. Vandaar de nadruk op de
liefde als motief van de afkeer van de
zonde en de toekeer tot God en de steeds
terugkerende overweging van het lijden
van Christus. Of S. Alfonsus' methode
oorspronkelijk is, kon de auteur bij gebrek aan voorstudies niet uitmaken. Het
zou interessant zijn te zien hoe S. Alfonsus' methode zich verhoudt tot de missiepraktijk van de Jezuieten vóór en na zijn
leven. De S. had met zijn werk ook een
practisch doel voor ogen. Hij besluit zijn
werk immers met de woorden: „Niet om
het missiesysteem van S. Alfonsus ook
voor onze tijd aan te prijzen op de wijze
als hij het zelf van 1732-1759 in praktijk heeft gebracht ... maar integendeel
om op grond van een verantwoord inzicht in de structuur van een missiesysteem, dat gezien de vruchtbaarheid die
het tijdens S. Alfonsus' leven gekend
heeft, als een waardevolle methode uit de
geschiedenis van de missie beschouwd
moet worden, te kunnen komen tot een
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aan onze tijd en aan onze situatie aangepaste vorm van missieprediking, is deze
P. Grootens
studie gewijd."
DANIELOU, jean, Bijbel en Liturgie.
Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht,
1964, 494 pp., geb. 195 F.
Het bekende boek van Jean Daniélou
Bible et Liturgie, een paar jaar geleden
verschenen in de serie Lex Orandi, is een
bezinning over de betekende van de sacramentele riten en van de christelijke
eredienst in het algemeen. Aansluitend bij
het onderricht van de kerkvaders over de
zin van de symbolen die wij in de liturgie aantreffen en over hun nauw verband met de gebeurtenissen uit oud en
nieuw testament wil de auteur een juister
en dieper inzicht bijbrengen in het tekenkarakter van de sacramentele riten en de
kerke lijke feesten, dat voor ons voor een
goed deel ondoorzichtig geworden is. De
auteur stelt zich niet op een louter wetenschappelijk standpunt, hoe gefundeerd
zijn onderzoek ook is. Hij wil zijn werk
geplaatst zien temidden van de actuele
liturgische vernieuwing, waarvan het de
diepe dimensie en meteen ook de noodzakelijkheid aanduidt. Een vertaling van
een dergelijk werk kan slechts op waardering onthaald worden. Het is echter
jammer dat het levendige Frans in zo'n
s troef Nederlands moest ve rtaald worden.
Dat het anders kan, heeft de Duitse uitgave van dit werk al bewezen.
S. Heester
ZAMARRIEGO, Tomas, s.j., Enciclopedia de Orientation Bibliografica. Vol. I:
Introd.; Ciencias Religiosas. J. Flors,
Barcelona, 1964, LX-830 pp., geb.
Een volledige bibliografie opstellen van
een wetenschap kan utopisch lijken en
zelfs indien het met behulp van moderne
technische middelen mogelijk zou zijn, men
zou in de overvloed van titels eerder verloren lopen dan er nut uit halen. Enkele
Spaanse geleerden, onder leiding van Tomas Zamarrigo S.J., heben nu het initiatief genomen een selectieve bibliografie op
te ste llen, waarin boeken en a rtikelen verzameld zijn met het oog op onmiddellijke
bruikbaarheid en kritisch verantwoord
worden. De Encyclopedie zal uit vier
delen bestaan en drie grote afdelingen bevatten: godsdienstige wetenschappen met
de leer van de katholieke Kerk en de
andere voornaamste geloofsbelijdenissen;
geesteswetenschappen: filosofie, sociologie, kunst, literatuur en geschiedenis; en
tenslotte de wetenschappen van de stof en
het leven waarin de techniek, de biologie

en de antropologie zullen behandeld worden. Het programma is dus selectief en ook
de behandeling is dat. In het eerste deel,
dat we hier voorstellen, worden inderdaad
voor elk vak de beste en de meest bruikbare werken gerecenseerd. De keuze is
50 % internationaal en houdt dus ook
rekening met Franse, Engelse en Duitse
publikaties. Nederlandse werken zijn er
slechts in opgenomen, als ze in een andere
wereldtaal vertaald zijn. Boeken in
oosterse en slavische talen, die uiteraard
alleen voor specialisten bestemd zijn,
komen er niet in voor. Meer dan 600 specialisten uit 29 verschillende landen hebben aan dit reusachtige opzet hun medewerking verleend. De 30.000 ontvangen
recensies zijn door de redactieraad nog
eens geschift, zodat er 24.000 van overbleven. Al is dit in hoofdzaak een Spaans
initiatief, toch zal het kostbare diensten
bewijzen in elke wetenschappelijke bibliotheek. Voor allen die zich voor de godsdienstige wetenschappen interesseren
vormt het een veilige en suggestieve handleiding.
F. Bossuyt
Nieuwe Testament met commentaar. IV:
Het Evangelie volgens Johannes. — Patmos, Antwerpen, 1964, 442 pp., geb. 11
dln.: 3.500 F.
Waar en wanneer is het vierde evange lie
ontstaan, wie is de auteur, welke is zijn
bedoeling, welke verhouding bestaat er
tussen de synoptici en Johannes? Het antwoord op al deze vragen zet Wikenhauser helder uiteen in de inleiding. Johannes
schrijft zijn evangelie om de lezer op te
wekken tot geloof in Jezus als Messias en
de Zoon van God, teneinde aldus in het
bezit te komen van het eeuwig leven: dit
wordt door de commentaar duidelijk in
het licht gesteld. Tussendoor worden belangrijke punten meer uitgebreid behandeld: de betekenis van de wonderen, de
tegenstelling „licht en duisternis", Jezus
als Messias, de betekenis van de rede
over het brood des levens, de johanneïsche beeldspraak, de johanneïsche begrippen „waarheid", „leven" „geloven en
kennen" enz. De lezer geeft er zich rekenschap van dat het hernieuwde onderzoek van de bijbel heel wat verouderde
opvattingen heeft opgeruimd en de heilsbetekenis van de Heer Jezus Christus in
een zuiverder licht stelt: een standpunt
dat uiteraard meer geschikt is om de moderne mens aan te spreken en tot nadenken te stemmen. Wie zoekt naar verdieping van zijn geloofsleven mag deze commentaar niet ter zijde laten.
R. D'hont
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WEBER, Erich, Das Preizeitproblem.
Anthropologisch-paedagogische Untersuchung. — E. Reinhardt Verlag,Miinchen,
1963, 360 pp., geb. DM. 25.
„Der Mensch ist das einzige Geschópf,
das erzogen werden muss" (Kant). Tot
hiertoe sloeg die opvoeding hoofdzakelijk
op de toekomstige levensontplooiing in
een werkgemeenschap; nu is daar ook de
vrije-tijdsbesteding bij betrokken. De toenemende arbeidsvermindering heeft ons
sedert het begin van deze eeuw gebracht
in een toestand waarin we vier maanden
op de twaalf niet meer werken en het
einde van die ontwikkeling kennen we
niet. Het winnen van tijd werd zodoende
voor velen omgezet in het probleem van
het doden van tijd. Dat leidt tenslotte tot
het doden van het menselijke als we geen
zinvoller levensvormen vermogen te vinden. De sociologie is sedert jaren begaan
met dit omvormend proces van mens en
samenleving en het is duide lijk dat hier
ook een reuzetaak ligt van bezinning en
initiatief voor de pedagoog. Een docent
aan de Pedagogische Hochschule van
Bayreuth levert daartoe een belangrijke
bijdrage. Eerst schetst hij de historische
achtergrond van de hedendaagse situatie,
geeft terminologische aanduidingen en
recente — Duitse statistieken; vervolgens geeft hij een antropologische beschouwing over de vrije tijd, over het
verband met beroepsarbeid en zinvolle
beleving en hij besluit met een ontwerp
voor een specifieke vrije-tijdspedagogie,
die in het geheel v an de traditionele pedagogie opgenomen zou moeten worden.
Er volgt nog een naam- en zaakregister
en een bibliografie van 538 titels (Duitse), waaruit voor elke bladzijde van dit
werk ook stoer geput wordt. Ook al zagen we liever een grondiger doordenken
van de verhouding „vrije-tijds- en vrijheidsproblematiek" op basis van dit rijke
materiaal, dat dan verhelderend kon doorwerken binnen de pedagogie, we moeten
dit werk een geslaagde summa noemen
van de vrije tijdsproblematiek, die richtinggevend kan zijn voor allen die op
enigerlei wijze met opvoeding te maken
H. Berghs
hebben.
LINTANF o.p., j. P., Socialiste parce
que Chrétien? r Bibliothèque de l'Homme d'Action, Paris, 1964, 40 pp.
Deze brochure bevat de tekst van een
conferentie, gehouden voor de „Rencontre nationale des Amis de Témoignage
Chrétien". Aan de hand van een beschrijving van de historische evolutie van het
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socialisme en een confrontatie met het
christendom, betoogt de auteur, in navolging trouwens van Johannes XXIII, dat
het socialisme reëel heeft bijgedragen tot
het ontdekken door de Kerk van waarden die maar al te lang onder het stof
van het goede geweten bedolven bleven.
In een open dialoog met het socialisme,
wordt van ons een loyale trouw geëist
aan het Woord, waarvan wij niet de zelfvoldane bezitters zijn, maar de arme bedienaars.
R. De Haes
CASTER, M. van, Dieu nous pane. I.
Structures de la Catéchèse. Desclée de
Brouwer, Brugge-Utrecht, 1964, 359 pp.,
geb. F.196.
De vernieuwde inzichten in het kerkzijn
en kerkbeleven die door het concilie werden verworven, moeten voortaan de geloofsopvoeding van welke persoon of
groep ook inspireren. Hoe moet men aan
deze zeer delicate en zeer complexe catechetische opdracht beginnen en ze in een
voortdurend onderhouden openheid tegenover God en de mensen voltrekken? De
antwoorden op deze vraag zijn even veelzijdig genuanceerd als de concrete situatie
waarin de mens zich bevindt. Toch is er
in de veranderlijkheid van mensen en
situaties een vast en richtinggevend fundament: catechese is inderdaad de dienst
van het Woord van God. Onderzoeken
hoe God tot ons spreekt, in de bijbel en
de liturgie, maar ook nagaan welke de
authentische vormen zijn waarin God ook
nu nog zijn Woord tot de mensen richt,
blijft de opdracht en de voortdurende bekommernis van een goede catechese. In
dat licht vindt men pas de goede methode
om de concrete mens op te voeden tot een
trouwe beleving van wat God hem nu
zegt. Dit boek over de grondstructuren
van de catechese, valt nogal zwaar uit,
doch is een veilige handleiding voor en
een uitnodiging tevens tot verder persoonlijk werk.
R. De Haes
CYRILLUS VAN JERUSALEM, Gij,
nieuwgedoopten, vert. Cl. Beukers (Levensbronnen). Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 68 pp., F. 48.
Een knappe inleiding en een keurige Nederlandse vertaling van vijf onderrichtingen van Cyrillus, bisschop van Jerusalem (350x--386) tot de nieuwgedoopten.
Deze vijf „katechesen" zijn echte parels
uit de christelijke traditie. Warm aanbevolen aan allen die zich willen bezinnen
over de grote mysteriën van doopsel,
vormsel en eucharistie.
F. Bossier

614

BOEKBESPREKING

TERTULLIANUS en CYPRIANUS, Het
gebed des Heren, vert. P. Steur (Levensbronnen). Desclée de Brouwer, Brug
ge, 1964, 80 pp., ing. F. 52.
Twee commentaren op het Gebed des
Heren die méér zijn dan interessante getuigenissen van het bloeiende leven in de
Afrikaanse Kerk van de 3e eeuw: ook
v oor de christen van nu blijven ze ware
„Levensbronnen". De vertaling is met
zorg gemaakt en wil zo dicht mogelijk de
korte, klare zeggingskracht van het Latijn
benaderen. Daardoor is de Nederlandse
tekst soms wat stroef of onduidelijk, zodat we graag nog even de Latijnse tekst
nazagen om de betekenis juister te vatten.
In korte noten verklaart de vertaler en.
kele tijdgebonden elementen. F. Bossier
THEOLOGIE
HOHMEIER, Friedebert, Das Schriftversandnis in der Theologie Rudolf Bultmanns (Arb. z. Geschichte und Theologie
des Luthertums XII). — Luth. Verlagshaus, Berlin und Hamburg, 1964, 163 pp.,
DM. 22.50.
Deze kritische dissertatie, tot stand gekomen o.l.v. W. Kenneth te Erlangen, gaat
pp. 19-45 in op de „bultmannse" onderscheiding van Kerygma (als existentiële „Anrede") en inhoudelijke „Lekre",
tot de slotsom komende, dat Bultmann
onverantwoord sterk systematiseert. De
rest van het werk geeft aan, hoe Bultmann over zijn leermeester W. Hermann
en over M. Heidegger tot zijn Vorverstandnis komt. Deze scherpzinnige studie
kan helpen als een sleutel, om het waardevolle in de theologie van Bultmann
over de kracht van het Woord Gods te
ontdekken, zonder het kerkelijk dogma
W. Boelens
(leerinhoud) op te geven.
VORGRIMLER, Dr. H., Karl Rahner,
vert. Maurice Bogaers (Denkers over
God en wereld 3) . r TieltJDen Haag,
Lannoo, 1962, 112 blz., ing. 45 BF.
Dit boekje zou wel aan een panegyriek
doen denken, indien men niet al gauw gewaar werd hoeveel zakelijke kennis achter
het enthousiasme van de schrijver schuilt.
Deze is een leerling en medewerker van
de grote Duitse theoloog en bovendien nog
stadsgenoot. Ieder zal de schets van dit
ongemeen bedrijvig en vruchtbaar leven
met spanning lezen. In de doctrinele
samenvatting die erop volgt, stapelen de
rijke, zware rahnerse woorden en zinnen

zich op. De vertaling is echter voortreffelijk. Het ware jammer indien men zich de
moeite niet kon getroosten om hierlangs
even in het vernieuwd christelijk denken
binnen te treden, dat door een synthese
van moderne filosofie, dogmatische eruditie en concrete pastorele bekommernis in
de schaduw van het Concilie nog voor de
komende tijden aan betekenis gewonnen
heeft.
A. Poncelet
Foi et sacrement. (Coll. Paroisse et Liturgie, 62). Biblica, Brugge, 1964, 121
pp., F. 96.
De stroming naar meer authenticiteit
brengt ook de behoefte mee tot het herzien van bepaalde traditionele praktijken
in verband met het toedienen der sacramenten. Voor velen zijn de sacramenten
gedevalueerd tot sociale fenomenen, gevolg van gewoonte of sociale druk. In
hoever mogen zij in dergelijke omstandigheden toegediend, resp. geweigerd worden? En hoe moet de Kerk voorgesteld
worden om de publieke opinie terzake opnieuw op te voeden? De redactie van
Paroisse et Liturgia heeft samen met een
groep priesters van de Mission de France
dit verschijnsel onderzocht en uitgezien
naar een aangepaste pastorale therapie.
Voor de pos t- conciliaire vernieuwing is
dit een waardevolle bijdrag, voorzien van
een goede bibliografie.
J. Kerkhofs
FILOSOFIE
I

PIEPER, Josef, Scholastiek. Figuren en
problemen van de middeleeuwse filosofie
[vertaald door Gerard Wijdeveld] (Standaardboekerij) . — De Spaarnestad, Haarlem, z.j. (1964), 176 pp., f 9,50.
Dikwijls vragen niet-filosofen om deskundige, maar begrijpelijke lectuur over
het middeleeuwse denken. Zo bijv. leraren die geschiedenis of literatuurhistorie
moeten geven. Zij kunnen nu terecht bij
een erkend vakman die een heldere,
mooie stijl schrijft. Pieper let in dit werk
speciaal op de verhouding van geloof en
weten (men zie vooral 120-123). Hij
schrijft boeiend over de grote figuren,
hun mentaliteit en milieu: Boëthius, Cassiodorus, Dionysius, Eriugena, Anselmus,
Abaelardus, Bernardus, Salisbury, Hugo
van St. Victor, Albertus, Thomas, Scotus, Occam. Zijn boek bestrijkt een kleine
duizend jaar, en waarschuwt dus wel terecht tegen een simplistisch, nivellerend
oordeel over „de" middeleeuwse mens
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Dionysius (43-45) en Lombardus (88)
iets te lovend, over Anselmus (47-67)
en Scotus (136) wat te streng. Wij vragen ons ook af, of irrationalisme en supernaturalisme voor de scholastici niet
evenzeer gevaar lijk waren als het rationalisme (vgl. 38). Maar we bevelen dit
genuanceerde, gedocumenteerde en toch
duide lijke werk van harte aan. Vakfilosofen vinden er een solide oriëntatie, ook
bij anderen kan het inzicht geven en belangstelling opwekken.
P. den Ottolander
BAKKER, Dr. R., De geschiedenis van
het fenomenologisch denken (Aula-reeks,
n. 174) . — Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1964, 504 pp.
Er bestaat helemaal geen behoefte meer
aan globale, journalistieke typeringen van
„de" fenomenologie. Maar er was wel
een boek nodig van een schrijver die de
bronnen uitvoerig raadpleegde en zijn
vindplaatsen voortdurend noemt. Zo'n
werk heeft de bekende hervormde filosoof-theoloog ons hierbij gegeven, nog
wel in pocketvorm. Hij bestudeerde vooral Heidegger, Sartre en Merleau-Ponty,
maar biedt tevens een, beknopter, karakteristiek van Husserl en Scheler, alsook
van meer verwijderde historische achtergronden (zie o.a. 64, 66 over Marx) . —
Zoals hij opmerkt, is de invloed van deze
richting, zeker in de wetenschap, tanende
(322) . Terecht keert hij zich tegen het
nietszeggende gebruik van de term „fenomenologie" (10) , tegen de on- en antiwetenschappelijke tendensen die zich
soms met deze naam tooien (26 v.) . Ons
standpunt is minder fenomenologisch en
existentialistisch dan het zijne, dus allicht
benaderen wij de ;gesproken schrijvers
wat anders. Onze kritiek zou zich bijv.
afvragen, of en hoe zij tekort doen aan
metafysische structuren als identiteit, stabiliteit en substantie. Sartre (318 v.) en
Heidegger (193-196, 213-216) zouden
we bijv. soms scherper kritiseren, en het
alternatief idealisme-realisme lijkt ons
strikter. Maar voor iedereen die een inleiding tot deze gedachtengang zoekt, is
dit werk zeer aan te raden. Het is overzichtelijk ingedeeld, bevat een omvangrijk
notenapparaat, waardoor het als commentaar op de besproken werken kan
dienst doen, voor vaklui en anderen. Een
grote verdienste is ook de voortdurende
vergelijking van de auteurs en de verwijzing naar systematische samenhangen.
P. den Ottolander
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GELRE, H. van, Nikolaas Berdjajew
( Denkers over God en wereld, 10) . —
Lannoo, Tielt, 1964, 192 pp., ing. F. 92.
Het geeste lijk portret van de Russische
filosoof wordt in dit boek op indringende
wijze getekend. Wel zou het aan leesbaarheid gewonnen hebben, indien er wat
meer synthese en constructie in te vinden
was. Nu is het een beetje zoals Berdjajew
zelf was, een lavastroom van creatieve
ideeën in een bewogen leven van revolutie
en christelijke vernieuwing. De reuzengestalte van deze denker tussen Oost en
West, oud marxist en getuige voor vrije,
christelijke godmenselijkheid, zal iedereen
fascineren, maar dan ook om andere zorgvuldige bezinning vragen.
A. Poncelet
WETENSCHAP
I

KENYON, Kathleen M., Archeologie in
het Heilige Land, — Spectrum, Utrecht
1964, 173 pp., 242, 32 pagina's fotomateriaal en vele kaarten en tekeningen.
f 3,90.
De studie van dit vlot geschreven boek
vraagt een gespannen aandacht en veronderstelt, om er de volle vruchten van
te plukken, een behoorlijke kennis der
palestijnse archeologie. Voor het brede
publiek biedt dit gedegen werk zeer dui
delijke inzichten in de algemene indelingen en gegevens der archeologie, waarbij
de nadruk wordt gelegd op de soorten
aardewerk en graven. Niet alleen worden
alle perioden van Israëls geschiedenis aan
de hand der belangrijkste opgravingen belicht, doch ook de verre voorgeschiedenis van het land kon alleen benaderd wor
den door de archeologie. Daar schrijfster
nauw betrokken is geweest bij de opgravingen te Jericho, worden vooral de ontwikkelingen van deze plaats beschreven,
doch steeds in verband met de andere opgravingen. Zeer nuttig is ook de lijst en
bibliografie der afgegraven terreinen, en
niet minder het systematisch register met
aanduiding van de verschillende perioden
achter de naam van elk stadje of dorp.
0. Hendriks
SPRAGUE DE CAMP, L., Die Ingenieure der Antike. — Econ.-Verlag, Düsseldorf, 1964, 488 pp., rijk geïll., geb.
DM. 24.80.
De titel (ook van de oorspr. Amerik. uitgave: „The Ancient Engineers", 1960)
dekt niet de inhoud van het boek. Achtereenvolgens worden er de ingenieurs
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behandeld uit het oude Egypte en Mesopotamië, uit het Griekse en Romeinse tijdperk, uit India en China en tenslotte uit
de vroeg-Europese periode. Zo behoren
Michelangelo en Da Vinci nog tot de
,;Oudheid". Als klassificatie iets verrassend is het toch een verantwoorde afsluiting van de periode der all-round and
free-lance ingenieurs, die sedertdien opgevolgd werden door de gespecialiseerde
functionarissen. Schr. wil duidelijk maken
hoe het technisch tijdperk reeds 7000 jaar
geleden begon; door het beschrijven van
een constante ontwikkeling wil hij ons
eenzijdig historisch bewustzijn een nieuwe
dimensie geven. Dit is zeker een plausibele opzet. Maar is hij erin geslaagd? Wij
kunnen dit vulgariserend werk — goed
uitgegeven, met register, zonder bronnenvermelding of bibliografie wel aanbevelen voor zijn knappe analysen van
technische prestaties, maar niet voor zijn
talrijke onnauwkeurigheden en simplificaties op cultuurhistorisch gebied, die
door de boeiende schrijftrant niet goedH. Berghs
gemaakt worden.
GERWIN, Robert, Intelligente Automa.
ten (Belser Bucher-Reihe, 10). — BelserVerlag, Stuttgart, 1964, 256 pp., 98 ill.,
51 kl.pl., geb. DM. 9.80.
De ondertitel zegt precies wat er in dit
voortreffelijke boek behandeld wordt:
„Die Technik der Kybernetik und Automation". Zonder overdreven bekommernis voor theoretische beschouwingen of
begripsbepalingen worden er de concrete,
technische realisaties van de automatie
aanschouwelijk in voorgesteld, inbegrepen
de informatieverwerking door de elektronische rekenmachines. De regelprocessen,
die aan de automatie ten grondslag liggen, werden zó verfijnd en ingewikkeld,
dat er een centrale apparatuur voor moest
voorzien worden als brein en zenuwstelsel. In zeker opzicht verdienen deze automaten dan ook wel het epitheton „intelligent". Bij wijze van vergelijking worden
ook de biologische stuur- en regelprocessen behandeld. Zo geeft dit boek niet
alleen een synthetische (en letterlijke)
kijk op de automatie en op de elektronische rekenmachines, maar ook op de
cybernetica: de wetenschap van de regeling en informatieverwerking in machines,
levende organismen en organisaties. Al
met al een oriëntering zonder weerga in
een actueel en ingewikkeld domein van
wetenschap voor een merkwaardig lage
prijs en in een uitstekende presentatie
(gebonden en koperdiepdruk). Het is ge-

slaagde, wetenschappelijke journalistiek,
waarin betrouwbaarheid van informatie
klaarblijkelijk samengaat met helderheid
van voorstelling. De boeken van deze
reeks verschijnen in zeven talen (waaronder Nederlands?).
H. Berghs
NOLD, Richard, Grószenzunahme,
Wachstumbeschleunigung and Zi ' 'sation, .-- Manz Verlag, Munchen, 1964,
104 pp., DM. 8.80.
Wat onder acceleratie wordt verstaan,
hoe dit verschijnsel zich openbaart en
door welke factoren dit oorzakelijk wordt
gedetermineerd, is door de auteur duidelijk weergegeven. Afgezien van de correcte hoofdlijnen, rijzen er twijfels t.a.v.
ettelijke bijzakelijke kanttekeningen en
speculatieve opmerkingen. Dat acceleratie een tegenpool zou hebben in de mongoloïde ontwikkeling, is een moeilijk
houdbare hypothese, zeker nu gebleken
is dat aan de mongoloïdie een bepaalde
anormale chromosomen-structuur ten
grondslag ligt. Even hypothetisch is de
veronderstelling dat multipele sclerose een
virose is. In het algemeen moet van deze
publikatie worden gezegd, dat de medische en psychologische aspecten in wetenschappelijkheid ten achter blijven bij
de strikt biologische benadering van het
onderwerp. Het gaat niet aan om zonder
meer van psychologische retardatie te
spreken indien slechts aannemelijk wordt
dat de psychische ontwikkeling relatief
achter blijft bij de versnelde lichamelijke
rijping en uitbotting. Het is jammer dat
de schrijver met zo weinig kritiek allerlei
gegevens heeft gereproduceerd welke zijdelings of geheel geen betrekking hebben
op het hoofdthema. Daardoor heeft hij
de strekking van de ondertitel: „Grundsatzliche Darstellung einer Zeiterscheinung etc...." in gevaar gebracht.
J. J. C. Marlet

I

LITERATUUR

DUINKERKEN, Anton van, Brabantse
herinneringen. r Het Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1964, 310 pp., f 11,50.
Prof. Asselbergs schreef de Brabantse
herinneringen van Anton van Duinkerken. De hoogleraar verhaalt zijn herinneringen aan de schrijver-in-wording in een
stijl die het midden houdt tussen 'vertelling en vertoog'. Die schrijftrant past
nauwkeurig in het genre der memoires,
gekenmerkt door het samenspel van
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waarheidsgetrouw geheugen en vrije verbeeldingskracht. In chronologische orde
trekken het Bergen-op-Zoomse kind, de
leerling van de Ruwenberg, de seminarist
op Ypelaar en Hoeven, de student Nederlands aan de Leergangen, de jonge
dichter en schrijver aan de herinnering
voorbij. Meer dan een autobiografie, is
dit boek de beschrijving van een individuele levensgang in hechte verbondenheid met een gemeenschap, de Brabantse.
Het geeft de geschiedenis van een kwarteeuw rooms leven, dat, zo arm als het in
veel opzichten geweest moge zijn, rijk
blijkt bij rancuneloos herdenken.
Binnen de beslotenheid van het klein
seminarie ontdekt een jongen die als
voetba ll er niet meetelt, in het boek een
wereld 'waar draaiboom sluit noch hek'
(titel van het magnifieke 7de hf dst.) .
Tien jaar later verlaat hij het seminarie,
na veel Betwijfel zeker van zijn roeping
tot het schrijverschap. Als schrijver vindt
hij definitief de eigen plaats in de gemeenschap.
Nu, 35 jaar later, ligt het boek met herinneringen aan deze jeugd, van geboorte
tot vertrek uit Brabant 1903 -1929, voor
ons. Schrijver en beschrevene vinden
elkaar in de mens Asselbergs-Van Duinkerken, wiens vertrouwvolle aanvaarding
van mens en leven deze herinneringen
van warmte vervult; Brabants staat daarbij voor mense lijke goedheid, harte lijke
mense lijkheid. Een hartveroverend boek.
Frans van Tartwijk
BOLL, Heinrich, De Zwarte Schapen en
andere verhalen. Elsevier, Amsterdam
Brussel, 1964, 288 pp., f 9,50.
Heinrich B611, nu geroemd als romanschrijver van Europees formaat, dankte
zijn eerste literaire erkenning aan zijn
(korte) verhalen. Al die hij schreef tussen 1947 en 1951, zijn in deze verzamelbundel bijeengebracht. Tussen het titelverhaal en het lange, meer dan 100 pp.
tellende slotverhaal De trein had geen
vertraging staan 25 doorgaans zeer korte
story's, die vrijwel alle gemeen hebben,
dat hun hoofdfiguur behoort tot de underdogs, onschuldige zondebokken en zwarte
schapen, in hun schijnbare weerloosheid
een gemakkelijke prooi voor de kudde
der buffels (de buffels die men zich zal
herinneren uit Biljarten om half tien).
Ook in het korte verhaal toont B611 zijn
meesterschap: in slechts enkele pagina's
weet hij een situatie en de hoofdfiguur
daarin tot in de kern te doorlichten. Naar
de roman toe groeit het slotverhaal,
waarin drie soldaten hun zekere dood
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langzaam tegemoet reizen; vóór het eindstation moet ieder van hen klaar zijn met
zijn leven, de zin ervan achterhalen in de
zinloosheid van de oorlog. Dierbaarder
nog dan de, in 1963 eveneens bij Elsevier
verschenen, veelgeroemde en veelomstreden roman Meningen van een clown zijn
ons in hun bescheidenheid deze Zwarte
Schapen.
F. van Tartwijk
FESSARD, Louis, J. E., Jan Slauerhoff
(1898-1936), L'homme et l'oeuvre. —
A. G. Nizet, Paris, 1964, 425 pp., ing.
NF 25.
Na de biografieën van Van Wessem en
Kelk, de publikaties van Herman van den
Bergh, Arthur Lehning, Terborgh en zovele anderen, was er zeker behoefte aan
een groot samenvattend werk over leven
en oeuvre van Slauerhoff. Het lot heeft
gewild dat dit boek het eerst in het Franse taalgebied verschenen is, een feit dat
de dichter van de Fleurs de Marécage
waarschijnlijk mild gestemd zou hebben.
Zeer uitvoerig en gedocumenteerd worden alle gegevens uit elke levensperiode
nagegaan en gevolgd door een analyse
van de in die jaren ontstane schrifturen.
Een honderdtal bladzijden over theorieën,
prosodie en vertalingen sluit de studie af.
Ten gerieve van de Franse lezer zijn talrijke gedichten geheel of fragmentarisch
vertaald; deze geven meestal niet meer
dan een indruk van de inhoud; het zou
echter teveel gevergd zijn om in een werk
als het onderhavige ook poëtisch waardevolle vertolkingen te verwachten. Zeer
behoedzaam heeft de auteur getracht de
gemeenschappelijke trekken uit de gedichten te schetsen, wat zeker geen geringe
opgave is bij een zo rijke en grillige persoonlijkheid als Slauerhoff. Het meeste
houvast heeft men in dit opzicht aan de
beschouwingen over de romans, en de
schrijver slaagt erin een zekere ontwikkelingsgang in de manier waarop Slauerhoff de wereld zag, aannemelijk te maken. Te betreuren is dat zijn diepte-psychologische methode niet verder dan
Freud reikt; speciaal voor verhalen als
Larrios en Het eind van het lied (p. 148)
zou een analytische beschouwingswijze
volgens Jung (schrijver slechts bekend uit
een artikel van Tanneguy de Quénetain),
bevredigender resultaat hebben opgele
verd en ruimer uitzicht op — en vanuit!
r hun thema's hebben kunnen bieden.
Aan de werkwijze van Bachelard, Mauron of Gilbert Durand heeft hij zich niet
gewaagd. Dit sluit niet uit dat hier een
studie geboden wordt die ruimschoots ge-
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gevens verstrekt en inzicht biedt, en aldus
voor iedere liefhebber een welkome aanvulling van de Slauerhoff-litteratuur betekent.
Joan Th. Stakenburg
BRODIN, Pierre, Présences contemporaines, Écrivains Américans d'Aujourd'Hui;
Les Nouvelles editions Debresse, Paris,
1964, 211 pp. (James Baldwin, Saul Bellow, Truman Capote, Ralph Ellison,
James Jones, Norman Mailer, Bernard Malamud, Carson McCullers, Anais Nin,
Flannery O'Connor, James Farl Powers,
Philip Roth, Jerome David Salinger, William Styron, Harvey Swados, John Updike).
Gegeven het feit dat schrijvers van literatuur-geschiedenissen over het algemeen
om al dan niet grondige
geneigd zijn
redenen hun eigen tijd buiten beschouwing te laten, kunnen we niet dankbaar
genoeg zijn voor iedere poging op deze
regel inbreuk te maken. Daarbij zullen we
het vanzelfsprekend voor lief moeten
nemen dat zulk een boek voornamelijk
het karakter van een boedelbeschrijving
zal hebben, dat de selektie die de schrijver
uit het hedendaags materiaal gemaakt
heeft wellicht binnen niet al te lange tijd
eenzijdig zal blijken, zijn waardeoordeel
achterhaald. Het overzicht van het mo
dernste amerikaanse proza dat Pierre Brodin ons biedt voldoet aan vrijwel alle
eisen die men aan een boek over eigentijdse literatuur mag stellen: de inleiding
is beknopt, de indeling is systematisch en
overzichtelijk, het geeft een goede bibliografie zowel van de werken van iedere
schrijver afzonderlijk als van artikelen en
studies over hem. Onder de namen van
hen wier werk besproken wordt zal men
die van Kerouac, leider van de beatniks,
missen. De verklaring die Brodin hiervoor
geeft in zijn inleiding is wel heel erg summier: „Mais je me háterai de préciser que,
quels que soient l'interêt et l'importance
du mouvement beat, je le place pour ma
part, en dehors de la litérature." Ook de
afwezigheid van iemand als Mary McCarthy, omdat bij haar het ontbreken gekonstateerd zou moeten worden van „un
certain idéal artistique et, probablement
aussi, une véritable générosité" kan ons
bevreemden. Evenwel, daar de schrijver
nog een tweede deel aankondigt, waarin
meer aandacht besteed zal worden aan de
niet-realistische auteurs, is wellicht iedere
bevreemding van deze aard voorbarig.
Monsieur Brodin stelt met enige voldoening (mogen we wel zeggen) vast dat de
huidige generatie van amerikaanse roman-

schrijvers blijk geeft van grote belezenheid, dat de meesten van hen internationaal zijn ingesteld en een universitaire
opvoeding hebben genoten. Interessant is
in dit verband de appendix van brieven,
waarin de behandelde auteurs vertellen
welke franse schrijvers van invloed zijn
geweest op hun werk. Op een enkele uitzondering na verklaren allen dat die invloeden van Stendhal tot en met Sartre
— groot geweest zijn. Alleen Philip Roth
schrijft nuchterweg dat hij slechts twee
jaar frans op de High School heeft gehad,
afgezien van het feit dat hij onlangs met
de French Line naar de V.S. is teruggekeerd ... „And that's about it."
K. de Wit
BRANDT, Willem, Hart van jade. Chinese lyriek — Querido, Amsterdam, 1964,
63 pp., f 2,90.
Een zeer fijn bundeltje van oude Chinese
poëzie in mode rn Nederlands herdicht.
Wonderlijk is het deze eeuwenoude poëzie te lezen; eeuwenoud en toch volop
levend. Gedichten: ragfijn, vaak van een
meesterlijke beknoptheid, rijk van een
diep en innig natuurgevoel, vol van een
beheerste en sterke ontroering. Met een
stil genoegen leest, beluistert, bemijmert
men deze verzen en steeds meer stijgt de
bewondering voor de meesterhand van
hem die deze waarlijk onsterfelijke regels
hebben geschreven.

Joh. Heesterbeek

LANGGASSER, E., Christelijke literatuur. Vert. van Willem Meyveldt. H.
Nelissen, Bilthoven, 1963, 91 pp., f 4,75.
In het hier genoemde boekje zijn afgedrukt
een viertal lezingen, een drietal (uitvoerige) brieven en een paar uittreksels
uit brieven. De lezingen en de meeste brieven dateren van na de oorlog. Het feit dat
de schrijfster zelf ondervonden had dat
met de middelen van de (realistisch-)
psychologische roman geen „christelijke"
roman te schrijven viel, dreef haar ertoe
zich opnieuw te bezinnen op de „christelijke" roman. In het onderhavige boekje
staan haar ideeën daaromtrent uitgedrukt.
De schrijfster constateert dat (voor de
„christelijke" roman) de huidige kansen
gunstig staan „nu het accent op de waarden des levens gelegd wordt, zó geheel
verschillend van de vooroorlogse periode". We leven in een tijd (de lezingen
dateren uit de jaren plm. 1948-1950) dat
grondbegrippen worden herzien en daarmede de rangorde der waarden in onze
wereld. In deze wereld moet de „katholieke" roman spreken. De romans van
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Mauriac, Bernanos e.a. zijn, volgens
schrijfster, katholiek naar inhoud en doelstelling, doch niet naar hun wezen en
vorm (wèl: de dramatische werken van
H. Ghèon); zij zijn nog volgens realistisch-psychologisch recept; ze zijn romans
met katholieke personen, enz., doch zijn
geen „katholieke" roman. De elementen
die een roman tot waarlijk „katholieke"
roman maken, zijn (hiér summier aangegeven) de elementen van de christelijke
heilsgeschiedenis: zonde, genade, verlossing. De werkelijkheid van de christen in
de roman is: het gespannen staan tussen
de machten van vlees en geest, God en
Satan, schuld en genade. De christelijke
dichter (schrijver) ziet zich geplaatst niet
alleen voor de vraag: welke van de hedendaagse kunstrichtingen de adequate
uitdrukking is van het eigentijds bewustzijn, maar ook voor de vraag die veel
dieper gaat, nl.: de vraag naar een essentieel christelijke stijl. Over de niet enkel
maar interessante doch wezenlijk ernstige
vragen betreffende de christelijke literatuur, heeft de schrijfster (men mag
zeggen: door de nood gedwongen, toen zij
in haar eigen „christelijke" romans vast
raakte) lang en degelijk nagedacht en
de vrucht van haar studie is het hier vermelde boekje. Mag de eerste causerie wat
zwaarmoedig-duits aandoen (waarbij
vaagheid niet immer afwezig is), de volgende lezingen zijn helder van uiteenzetting en duidelijk van formulering. Het
boekje getuigt van de diepe bekommernis
van een katholieke kunstenares om de
christelijke literatuur. De vertaling is niet
zeer vloeiend; men proeft te zeer nog een
duitse bijsmaak.
Joh. Heesterbeek
KAHN, Ludwig W., Literatur und Glaubenskrise. (Sprache und Literatur 17).
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1964,
200 pp., DM 9.80.
Dit zeer bijzondere boek houdt zich bezig
met de vraag op welke manier in de literatuur de godsdienstige krachten bepalend
zijn geweest en nog zijn voor de wereldlijke ideeën en vormen. Het onderzocht
eerst hoe vooral tijdens de 18e eeuw de
religieuze energie werd aangewend op
aardse idealen en waarden. Van daaruit
ziet het een seculariseringsproces op gang
komen dat een aantal belangstellingscentra
bezit: zelfvergoding (van Goethe tot
Sartre), gewetensonderzoek (autobiografie als zelfrechtvaardiging) , de liefde van
agapé naar eros (van Marlowe tot D. H.
Lawrence), de verhouding tot het Leven
(wereld, natuur, arbeidsethos, dood) (van
Voltaire tot Th. Mann) , de metafysica
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van het lijden (van Goethe tot Faulkner),
het nihilisme als zelfbevestiging (Biichner
en Kafka). De slotsom luidt dat deze metastase zich heeft ontwikkeld tot een
evangelie voor de geseculariseerde mens,
tot een religie-zonder-God. De diepere
fundamenten zijn van religieuze aard gebleven, de resultaten van het autonomiseringsproces zijn de motieven van vele
eeuwen literaire zelfanalyse.
C. Tindemans
RAFFALT, Reinhard, De opvolger. —
SOLOWJOV, Wladimir, De antichrist.
Lemniscaat, Rotterdam, (1964) , 123
pp., f 8,90.
Het is een goede gedachte geweest van
de uitgever om Raffalts indrukwekkend
toneelstuk in één band uit te geven met
Solowjovs beroemde verhaal „De antichrist". Want al liggen er meer dan zestig jaar tussen Solowjovs profetische vertelling en Raffalts toneelstuk, beide komen in veel opzichten overeen. Waar
Solowjov het uiteindelijke lot van de gehele christenheid tegenover de macht van
de pervers schone wereld stelde, doelde
hij tenslotte alleen maar op de crisis die
het christendom moest doormaken, welke
crisis zowel voor Rome, de orthodoxie
als het protestantisme (gesymboliseerd
door paus Petrus II, de starets Joannes
en professor Pauli) op een loutering zou
uitlopen. De beelden van Solowjov mogen dan al erg tijdgebonden zijn, de strekking van zijn verhaal geldt nog onverminderd en zijn profetische blik heeft
zelfs enigszins aan waarschijnlijkheid gewonnen. Ook bij Raffalt staat de crisis
van het christendom centraal. Want de
grenzen van zijn toneelstuk vallen niet
samen met de grenzen van de sixtijnse
kapel waar het door Raffalt beschreven
conclaaf zich afspeelt. Het samenbrengen
van beide auteurs doet de lezer weer eens
duidelijk inzien, dat de huidige crisis van
het christendom niet zo huidig is als wij
wel denken. Zestig jaar geleden bestond
die crisis
getuige Solowjov
ook al.
J. P. Schuyf
DESLANDES, André, Audiberti (La Bibliothèque Ideale). Gallimard, Paris,
1964, 234 pp., 13 FF.
Volgens het wijze recept van deze reeks
tracht S. het vreemde mengsel in de romancier-lyricus-toneelauteur Jacques Audiberti via de menselijke kant te benaderen met getuigenissen van vrienden, uitgevers, critici en acteurs. Het oeuvre zelf
wordt onderzocht naar motieven en sfe-
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ren in het algemeen en naar toonaard,
expressie en esthetica in elk afzonderlijk
onderdeel, waarna alles samengevat
wordt in een kritische definitie van zijn
betekenis in elk der beoefende genres.
Het nadeel van dit soort van publikaties
blijft echter dat men erop uit is om de
behandelde auteur op een beleefd schavotje te plaatsen, waardoor zijn persoonlijke positie in de tijdsliteratuur en -beC. Tindemans
weging vaag wordt.

mentaren. In eenvoudige en objectieve
taal, zonder pedanterige geleerdheid,
volgt S. de tekst op de voet en interpreteert hem zowel binnen de geesteswereld
van Goethe als binnen de verbeeldingswereld van het drama. Een model van
moderne literaire interpretatiemethode die
elk fragment weet te plaatsen in het perspectief van een wereldliteratuur.
C. Tindemans

HOFMANNSTHAL, H. von-SCHNITZLER, A., Briefwechsel. — S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1964, 411 pp., DM 29.
De briefwisseling van twee zo verschillend geaarde auteurs, van 1891 tot de
dood van Hofmannsthal in 1929, bevat
uiteraard vele anecdotische berichtjes over
het wel en wee van persoon en gezin,
vriend en publiek. Tussenin lopen mededelingen over het werk waarmee ze bezig
zijn, wisselen de auteurs vrij scherpe meningen over het wederzijdse oeuvre en
over de tijd waarin ze leven. Belangrijk is
beslist de positie van afhankelijkheid
waarin Schnitzler zich bevond tegenover
de toch jongere Hofmannsthal.
C. Tindemans

PSYCHOLOGIE

STRESAU, Hermann, Heinrich "ll.
Colloquium Verlag, Berlin, 1964, 93 pp.,
DM. 5.50.
In zijn schematiserende beknoptheid biedt
dit werkje een uitstekende beschouwing

over de inhoud en de huidige waarde van
deze Duitse Nobelkandidaat. Biografische
details neemt het slechts op voorzover ze
ergens relevant zijn voor het geheel.
Taal, motieven, impulsen, vormen worden verantwoord onderzocht. Het belangrijkst is nog de vraag naar de christelijkheid van deze auteur en het (voorlopige?) antwoord („H. B. ist nicht in logischer Hinsicht ein christlicher Autor.
Aber in der Hinsicht, welche die Bezeichnung „religibs” verdient, ist er zweifellos ein christlicher Autor") is een eerbiedige allusie op de dualiteit en spanning die hem menselijk en hedendaags en
literair maken.
C. Tindemans
STRICH, Fritz, Goethes Faust.
Francke Verlag, Bern—Mtinchen, 1964,
164 pp., SFr. 15.80.
De weduwe van de befaamde literairhistoricus der universiteit te Bern (1882.
1963) heeft hier de collegeteksten vrijgegeven die S. gedurende 25 jaren telkens
nauwkeurig heeft herzien en bijgewerkt
volgens de laatste bevindingen en com-

TOURNIER, Dr. P., De weg uit de eenzaamheid. Het probleem der vereenzaming. — Zomer 6 Keunings, Wageningen, z.j., 191 pp., f 12,50.
Tournier heeft in zijn werk de medische
hulp verenigd met de pastorale. Hij laat
zich hierbij leiden door een protestants
christendom, dat sterk beïnvloed is door
het werk van F. Buchman. Dit boek, dat
in de oorspronkelijke editie getiteld is
„De la solitude a la communauté", verscheen ongeveer twintig jaar geleden.
Aan de hand van vele voorbeelden uit
zijn praktijk analyseert de auteur de morele tekorten die aanleiding zijn tot velerlei storingen. Met grote fijnzinnigheid beschrijft hij de verhouding van man en
vrouw in het huwelijk. Met diepe vroomheid wijst hij de weg naar gebed en naas-

tenliefde. De laatste zinnen van zijn boek
geven een goede samenvatting van de
inhoud. „Want alleen de Geest van
Christus," zo schrijft hij, „bevrijdt de
mens van zijn natuurlijke neigingen waarop wij beurtelings het licht lieten vallen:
zijn formalisme, zijn onafhankelijkheidszin, zijn begerigheid en zijn opstandigheid. Zij alle vormen een belemmering
voor de zegevierende komst van de geest
van gemeenschap." Een boek dat ook nu
nog onze belangstelling en overdenking
J. Kijm
verdient.
EDELWEISS, M. L., e.a., Personalisation. Studien zur Tiefenpsychologie und

Psychotherapie. Herder, Wenen, 1964,
VIII-172 pp., geb. DM 17.50.
Veertien auteurs uit verschillende landen,
die allen deel hebben uitgemaakt van de
Wiener Arbeitskreis f ar Tiefenpsychologie o.l.v. Igor A. Caruso, behandelen
in dit boek, dat aan hun leermeester is opgedragen, enkele zeer uiteenlopende thema's over psychoanalyse (narcissisme,
sublimering, symboliek), psychiatrie, antropologie, pedagogie, groepsdynamiek,

BOEKBESPREKING
theologie (de hoop), maar al deze bijdragen zijn opgebouwd rond en vanuit het
begrip „Personalisation", een der belangrijkste processen uit Caruso's psychanalytische antropologie. Dit geeft aan deze
bundel, in al zijn verscheidenheid, toch
een grote eenheid van inspiratie. Het illustreert zeer goed de pluralistisch-synthetische geest die Caruso en zijn Arbeitskreis eigen is. Enkele termen die bij Caruso een eigen technische betekenis hebben gekregen, worden in een glossarium
uitgelegd.
F. Cuvelier
ULEYN, A., Pastorale psychologie en
schuldervaring (Bibl. voor Pastoraalpsychologie). — Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 340 pp., ing. F. 145, geb. F. 180.
De mens poogt voortdurend zijn schuldervaring af te wimpelen, te verdringen, te
rationaliseren, te minimaliseren, te compenseren. Al deze psychologische afweer
mechanismen worden hier op onderhoudende toon omschreven, geïllustreerd met
voorbeelden uit literatuur, patristiek en
bijbel. Ruime aandacht wordt besteed aan
de bijbelse schuldbekentenis en het optreden der profeten die door hun „elenchein"
de zondaar tot schuldbesef willen brengen, zij het dikwijls langs de omweg van
parabels. Deze ontmaskering is evenwel
een gevaarlijk wapen, vooral als men bedenkt dat deze actief-ingrijpende houding
ook wel eens zelfkwelling, valse nederigheid en minderwaardigheidscomplexen
kan activeren. In deze zin kan de gewone
zieleherder zich na lezing bedrogen voelen door het woord „pastorale" in de
titel. Want hoe moet het nu in de praktische omgang? Kan men zich wagen aan
het ontmaskeren van schuldgevoelens? De
auteur antwoordt praktisch negatief waar
hij de raad geeft het maar 't best bij de
niet-directieve gespreksmethode te houden
(p. 324) . Ondertussen heeft een inzicht
in de afweermechanismen de lezer wellicht het besef bijgebracht dat schuld niet
altijd moet vergoelijkt worden en dat
schuldbekentenis een weldoende zaak is.
F. Cuvelier
GESCHIEDENIS

VOORDECKERS, E., Bijdrage tot de
geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914) (Interuniversitair
Centrum voor hedendaagse geschiedenis.
Bijdragen, 35). Nauwelaerts, LeuvenParijs, 1964, 677 pp.
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De jury belast met het toekennen van de
jaarlijkse prijs voor geschiedenis in de
provincie Oost-Vlaanderen bekroonde
deze studie, om haar grote waarde voor
de geschiedschrijving en om de enorme
massa werk die de auteur met grote
nauwgezetheid verrichtte. In dit Repertorium behandelt hij niet minder dan 537
persbladen die tussen 1667 en 1914 te
Gent werden uitgegeven. Zoveel moge lijk
geeft hij voor elk van hen op waar het
blad te vinden is, beschrijft de ondertitel,
prijs, formaat, oplage en periodiciteit,
brengt gegevens over de levensduur, eigenaar, drukker, uitgever en redacteurs van
het blad, en geeft ten slotte de aard en
de politieke strekking van het blad aan.
Voor de zeer belangrijke bladen vergast
hij ons op uitvoerige typerende voetnoten: aldus voor „Le Bien Public" (9394) , „La Flandre Libérale" (186-187),
„De Gentenaar" (226227), „Het Volk"
(509 en 512) en „Vooruit" (537-538).
Na deze lange opsomming vermeldt hij
nog een paar honderd kiesbladen tussen
1835 en 1914 met de nodige aanduidingen, en ook een kleine tweehonderd tijdschriften, alfabetisch geklasseerd. Een
verzorgd personenregister, een lijst van
de Gentse kranten, kiesbladen en tijdschriften, en ook een lijst van de nietGentse bladen sluiten het boek af. In een
lange Inleiding schetst de auteur de evolutie van de Gentse pers, en geeft een
uitvoerige bibliografie aan en een overzicht van de bewaarplaatsen van de persbladen. Al staan wij vol bewondering
voor het benedictijns geduld bij het opsporen van de massa's dorre gegevens en
voor de acribie bij het corrigeren van de
drukproeven, toch constateerden wij, jammer genoeg, nog te veel drukfouten. Nu
men meer en meer de studie van de kranten bij de geschiedschrijving betreft, heeft
de auteur een kostbare bijdrage geleverd
voor de kennis van het verleden niet
alleen van Gent en van Oost-Vlaanderen,
maar van heel België.
M. Dierickx
Panorama der Volken, o.r.v. Dr. P. van
EMST. Deel I: Volken van Amerika en
Oceanië. Romen en Zonen, Roermond—
Maaseik, 1964, 515 pp., geïll.
Acht Noordnederlandse volkenkundigen,
waaronder twee hoogleraren, vier conservatoren of medewerkers aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, en twee medewerkers aan het
Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden
beschrijven in dit eerste deel van Panorama der Volken, acht oude of primitieve
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volkeren van Amerika en Oceanië. Het
gaat over de Eskimo's, de Indianen van
Noord-Amerika, de culturen van Peru en
Meso-Amerika, de volken van het laagland in Zuid-Amerika, de Negers in de
nieuwe wereld, de bewoners van Australië, de Melanesiërs en Papoea's van de
Stille Zuidzee en de Polynesiërs en Micronesiërs eveneens van de Stille Zuidzee. De etnologen beschrijven deskundig
de herkomst, de levenswijze, de gebruiken
en de godsdienst van deze kleine volkeren; al wordt de lezer wel eens overstelpt
met geleerdheid, toch is het boeiende lectuur te zien, hoe deze volkeren op alle
lengten en breedten hun mens-zijn beleefden en vaak nog beleven. Waar het pas
geeft, grijpen de auteurs ook terug naar
het verre verleden, speciaal natuurlijk
voor de volkeren die de Spaanse ontdekkingsreizigers in het Amerika van de 16e
eeuw vonden. Tal van interessante foto's
en kaarten illustreren op aangename wijze
het op mooi geglansd papier gedrukte
M. Dierickx
boek.
VERCAUTEREN, Prof. Dr. J., Cultuurhistorische atlas van Europa. Uit het
Frans vert. door J. M. Brouwers. '--- Heideland, Hasselt, 1963, 246 pp., 474 zwartwit pin. en 5 kleurplaten, 15 zwart-wit
krtn. en 13 gekleurde buitentekstkaarten,
geb. 660 fr.
In de reeks van cultuurhistorische atlassen van Elsevier en Meddens, neemt deze
atlas een waardige plaats in. De Luikse
professor Vercauteren ontwerpt een
groots beeld van de Europese cultuur,
kunsten, wetenschappen en geestesleven,
met een korte maar degelijke schets van
het politieke en economische leven. Vanaf de prehistorische tijden, geleidt hij ons
over de Griekse en Romeinse cultuur,
met eveneens een korte schets van de
prestaties van de Kelten en Etrusken,
naar de meer Westeuropese middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd, al verwaarloost hij de Slavische en meer bepaald de Russische wereld allerminst. Het
is een groots panorama dat indruk maakt.
Eigenaardig vonden wij dat hij de periode
van de 8e tot de 11e eeuw de bloeiperiode van de middeleeuwen noemt. De
auteur schrikt niet terug voor een oorspronkelijke interpretatie of indeling van
de stof. Alleen het kerkhistorisch domein
is hem minder bekend. „Het pausdom van
Avignon wordt gekenmerkt door zijn politieke onderwerping aan het Franse koningschap" (p. 124) is een zeer betwistbare uitlating. De contrareformatie noemt

hij een „tegen-revolutie", en verwaarloost
wat de laatste twee decennia is geschreven over de in zijn algemeenheid niet
meer aanvaarde term „contrareformatie".
Dat de jezuïetenorde in 1537 is gesticht
voor de bekering der heidenen in de pas
ontdekte gebieden, en „een bijna militaire
organisatie" heeft, zijn drie verkeerde beweringen. De Ursulinen werden gesticht
door Angela de Merici in 1535, en in
1544 door de paus goedgekeurd, en danken hun stichting niet aan Carob Borromeo (1530.1584). De bul Unigenitus is
van 1713, niet van 1700, en maakte geen
einde aan het jansenisme, enz. De platen
zijn goed gekozen, vaak minder bekend,
en deskundig gecombineerd. De kaarten
brengen, op een enkele godsdienstige
kaart na, alleen het politieke element in
beeld en zijn, technisch gezien, niet volmaakt. Er zou origineel werk te leveren
zijn met cultuurhistorische kaarten zoals
de Atlas van de Westerse beschaving
van F. van der Meer heeft gegeven. Met
deze atlas heeft de atlas van Vercauteren
heel wat trekken gemeen, al legt de Luikse professor meer de nadruk op het geestesleven en de wetenschappen en de Nijmeegse meer op de kunst. M. Dierickx
Finances et Comptabilité urbaines du
XIIIe au XVIe siècle, Financiën en Boekhouding der steden van de XIIIe tot de
XVIe eeuw. Internationaal Colloquium,
Blankenberge, 6 tot 9 sept. 1962. I: Handelingen, II: Platen (Pro Civitate, Historische Uitgaven in-8°, nr. 7) , Gemeentekrediet van België, Bankstr. 13, Brussel,
1964, 429 pp., 36 platen.
Het Gemeentekrediet van België maakt
zich zeer verdienstelijk op cultureel gebied. Het publiceert een driemaandelijks
tijdschrift, waarin naast administratieve,
economische en financiële problemen, ook
de kunst en de geschiedenis behandeld
worden, telkens met een overvloed van
keurige platen. In 1960 heeft het Gemeentekrediet het centrum Pro Civitate
gesticht „voor een betere kennis van de
gewestelijke en plaatselijke instellingen",
en hiertoe drie Comités opgericht: het
Artistiek Comité organiseert tentoonstellingen met de bedoeling het cultureel patrimonium der gemeenten aan het grote
publiek bekend te maken; het Comité
voor Recht en Economie zorgt voor de
publikatie van werken over provinciale
en gemeentelijke instellingen, en kent om
de twee jaar een prijs van 50.000 fr. toe
voor een belangrijk werk op dit gebied;
het Comité voor Geschiedenis heeft als
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opdracht de kennis van de stedelijke en
plaatse lijke geschiedenis te bevorderen,
door de publikatie van werken hierover
en het uitloven van prijzen. Zo nam het
Comité voor Geschiedenis in 1962 het
initiatief tot een internationaal colloquium
over de financiën en de boekhouding van
de steden van de 13e tot de 16e eeuw. De
handelingen van dit congres liggen hier
voor ons, samen met een afzonderlijk
bundeltje fotocopieën van 36 uittreksels
uit stadsrekeningen van West-Europa
tussen de jaren 1240 en 1556. In dit tijdschrift is het overbodig de verscheidene
spreekbeurten met de sprekers uit verscheidene landen op te sommen. Interessant is het op te merken dat de eerste
stadsrekeningen pas in de 13e eeuw opkomen, om in de loop van de 14e eeuw
tot grote volmaaktheid te worden opgevoerd. De redenen van deze meer accurate boekhouding waren dat de steden
versterkingen hadden op te richten of te
onderhouden, aan de prins of de koning
grotere sommen hadden te betalen, en
tenslotte dat in vele steden het patriciërsbeheer door een democratisch bewind
werd vervangen. Voor het heffen van de
belastingen treft men enorme verschillen
tussen de verscheidene landen aan, en het
heffen van onrechtstreekse belastingen
drukte niet altijd vooral op het gewone
volk, aangezien de belastingen op de
wijn, een luxedrank, soms meer dan de
helft van de belastingen opbracht. Zo is
dit boek niet alleen van belang voor historici, maar het stimuleert de huidige poM. Dierickx
litici.
Propyléen-Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte, o.l.v. Gob MANN en A.
NITSCHKE. VII. Band: Von der Reformation zur Revolution. • Im Propyléen
Verlag, Berlin-Frankfurt-Wien, 1964, 736
pp., 109 ill. op 96 tafels, 16 platen in
kleuren, 9 facsimiles, 5 krtn. in kleuren,
en 15 tekeningen in de tekst, geb. DM.
68.---.
Op vijf jaar tijd verschenen de tien delen
van de Propyleen-Weltgeschichte, aanvangend met de delen VIII-X. In deze
VIIe band gaat het over de 16e, 17e en
18e eeuw, gewoonlijk de nieuwe tijd genoemd. Zoals reeds in andere delen gebeurde, wordt het aantal bladzijden niet
op een evenwichtige manier tussen de
verscheidene onderwerpen verdeeld, en
evenmin wordt alles besproken: dit werk
is geen handboek maar zet herhaaldelijk
tot nadenken aan. Wellicht het mooiste
hoofdstuk van dit boek is het eerste over
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de politieke en religieuze ommekeer in de
16e eeuw, door H. Lutz: in een goede
honderd bladzijden schetst hij meesterlijk
heel het godsdienstig réveil van deze
eeuw, doorweven door de politiek der
grootmachten, en dit op een begrijpende,
naar de diepe gronden peilende manier.
Golo Mann besteedt bijna honderd bladzijden aan het Europa rond 1618 en de
dertigjarige oorlog, wat wel ruim is uitgemeten. Het Engeland van de 17e eeuw
en de tijd van Louis XIV krijgen een afzonderlijk hoofdstuk: in het laatste heeft
Tapié terecht zijn volle aandacht gewijd
aan heel het sociale leven, de economie
en het kapitalisme, de cultuur en de godsdienst. Over de 18e eeuw handelt Wandruszka in een omvattend hoofdstuk, zich
vooral tot de politiek beperkend, terwijl
het ontstaan van de Verenigde Staten een
afzonderlijk hoofdstuk krijgt. Heel en al
in de lijn van de Propyleen-Weltgeschichte liggen de hoofdstukken van Golo
Mann over de Europese geest in de 17e
eeuw en van Fr. Schalk over de Europese Aufklarung, terwijl de Europese
muziek van haar aanvang af in de 8e
eeuw tot 1800 in twee essays van samen
60 bladzijden wordt behandeld. Weer is
de illustratie uiterst oorspronkelijk verzorgd. Een uitvoerige Universalgeschichte jaar per jaar (pp. 631-679) en een
personen- en zaakregister besluiten de
band. Nu het werk volledig voor ons ligt,
kunnen wij de uitgever en de redactieleiders slechts feliciteren om hun grootse
prestatie op zo korte tijd. Zij kondigen
aan dat in de loop van 1965 twee vervolgbanden zullen verschijnen: een Summa Historica met de grondtrekken van de
wereldhistorische perioden, en een deel
met uitsluitend duizend platen en talrijke
dokumenten.
M. Dierickx
DAEMS-VAN USSEL, Paule en Ghisl.
DERVEAUX-VAN USSEL, Kleine cultuuratlas van België. .-- Elsevier, BrusselAmsterdam, 1964, 287 pp., 255 platen, 10
krtn., geb. 150 fr.
Weer biedt Elsevier ons een cultuuratlas
volgens het gewone procédé. Vooraan
staan 8 bladzijden kaarten, dan wisselen
katernen van 8 bladzijden, met om de
beurt tekst en platen, elkaar af, terwijl wij
achteraan nog aanvullende nota's bij de
platen krijgen en een uitvoerig register.
De twee auteurs bieden ons een interessante tekst over de geschiedenis van Bel-.
gië, met tamelijk beknopt de politieke en
de economische geschiedenis, maar uitvoerig al wat met cultuur te maken heeft,
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niet alleen de plastische kunsten, maar
ook geestesleven, letterkunde, muziek,
boekdrukkunst, onderwijs, wetenschappen
en toegepaste kunsten. Hun tekst, die niet
meer dan een 140 bladzijden omvat, geeft
een tamelijk volledig overzicht van heel
het rijke culturele leven in de Zuidelijke
Nederlanden of te België; naar onze
smaak ligt het accent echter te veel op
het encyclopedisch aspect, zodat heel wat
namen van derde- en vierderangs grootte
hier opduiken. De platen zijn meestal met
zorg uitgekozen en illustreren de verscheidene kunstrichtingen terwijl zij tevens een afbeelding brengen van de voornaamste personen uit de „Belgische" geschiedenis. Op de tien kaarten wordt het
cultuurleven naar vermogen uitgebeeld.
Het is tamelijk eenvoudig op de tekst
kritiek uit te brengen, op enkele fouten te
wijzen of op een tekort aan nuancering
in deze gebalde stijl; over het algemeen,
behalve het te encyclopedisch karakter,
kunnen wij met de tekst genoegen nemen.
Op de kaarten is heel wat kritiek uit te
brengen: op kaart 3 bijv. verwart men
aartsbisdom met kerkprovincie, zodat in
de middeleeuwen de linkerhelft van België tot het aartsbisdom Reims en de rechterhelft tot het aartsbisdom Keulen behoort! Daarenboven, door het procédé om
naast een plaatsaanduidend punt eerst de
naam en dan pas het soort abdij te plaatsen, ziet men de Sint-Pietersabdij van
Gent prijken bij Dendermonde en die van
Affligem bij Brussel. Nog een ander procédé is verkeerd: vooraan bij een katern
platen geeft men cultuurhistorische voetnoten bij de platen en pas achteraan in
het boek (pp. 270-275) feitengegevens.
Dit brengt dan bijv. mee dat bij plaat 39
op p. 58 onderaan op p. 56 staat: „puin
van een grafkapel met centrale plattegrond" en op p. 270 kunnen wij nog
lezen: „grafkapel van de graven van
Leuven ca. 1000, na de oorlog 1940-45
blootgelegd onder het koor van de huidige Sint-Pieterskerk te Leuven"; waarom
de twee gegevens niet in dezelfde voetnoot opgeven? Alles samen genomen echter is deze cultuuratlas een mooie prestatie.
M. Dierickx
SOCIOLOGIE
BROTHERS, Joan, Church and School,
A study on the impact of education on
religions (Social Research Series). — Liverpool University Press, 1964, 187 pp.,
Sh. 25.

Het Engelse katholicisme is, vooral in de
grote industriesteden, naar Iers model,
sterk gecentreerd op de parochie, in veel
hogere mate dan zulks op het continent
het geval is. Daarenboven behoren de
Engelse katholieken in meerderheid tot de
lagere bevolkingsgroepen. Het parochiale
lager onderwijs heeft de band van deze
groepen met de parochie verstevigd. Dank
zij de democratisering van het secundair
onderwijs na de tweede wereldoorlog verminderde de binding van de katholieke
jongeren tegenover de allesbeheersende
parochiale structuur. Meteen wordt de
houding t.o. de parochiepriester en het
hele systeem waarvan hij het symbool is,
gewijzigd. Het kerkbeeld wordt univer
seler, parochiegewoonten worden veel
relatiever. De ouders en de parochiegeestelijken evolueren echter niet of onvoldoende mee. Voor velen is het resultaat
een latente crisis. Zij zoeken naar een
soepeler en pluriformer kerkbeleven daar
waar slechts één, vrij strak model wordt
geboden. De auteur, lector aan de universiteit Durham, heeft deze problematiek in
Liverpool sociologisch onderzocht. Zowel
omwille van het onderwerp als omwille
van de methode is dit niet-religieus onderzoek verrijkend, niet alleen voor de sociologie in Engeland, maar ook voor het
socio-religieus onderzoek in het algemeen.
Vanuit een concreet test-geval stelt het de
vraag naar de waarde en de betrekkelijkheid van bepaalde kerkelijke structuren. In
tegenstelling met die van het vasteland
heeft de Kerk in Engeland het contact met
de arbeiderswereld nooit verloren. Zal zij
nu echter het contact kunnen bewaren met
de arbeiderskinderen die omhoog komen
op de sociale ladder? Het boek pleit voor
meer volwassen religieuze vorming en dus
voor theologisch beter geschoolde priesters. De vraag is echter in hoever de
Britse hiërarchie met deze en dergelijke
studies (cfr. de meer dan ontmoedigende
ervaring van de Newman Demographic
Study) rekening wil houden.
J. Kerkhofs
JEANNIÈRE, A., Anthropologie sexuelle
(Recherches économiques et sociales). —
Aubier, Paris, 1964, 210 pp.
In een snel veranderende maatschappij is
het seksueel probleem een knelpunt. Wat
is man-zijn, wat is vrouw-zijn? Bestaat er
wel een definitief verschil, of is alles maar
produkt van cultuur, opvoeding en omgeving? Dit boek is geen moraal, geen
theologie, geen filosofie, maar een sociologisch essay. Het gaat in de leer bij de

BOEKBESPREKING
biologie, de psychoanalyse en de etnologie, maar beweegt zich bij voorkeur op
het terrein van een socio-fenomenologische kritiek van de huidige beschavingsvormen. De schrijver is niet bang om
enkele taboes te doorbreken, om rationeel
en zakelijk te zeggen hoe de zaken staan.
Hij zoekt eerlijk, maakt vele problemen
los en verstaat de kunst delicate dingen
juist te formuleren. Hij put uit een rijke
documentatie. Voortschrijdend evolueert
zijn gedachte naar een meer beslist intersubjectieve en relationele opvatting van
de seksualiteit. De relativering van de
seksuele individualiteit als zodanig maakt
het mogelijk het man- of vrouw-zijn in
een ruimere sfeer van dialoog en liefde te
situëren. Men vergete echter niet dat dit
boek een „recherche" is. Zij die ook op
zoek zijn, zullen het weten te waarderen.
A. Poncelet
HOEFNAGELS S.J., Dr. H., De problemen van het menselijk samenleven. Inleiding tot het sociologisch denken. 4—
Berchmanianum-serie, Romen en Zn.,
Roermond-Maaseik 1964, 288 pp., f 9,75.
„Dit werk," zegt de auteur in het voorwoord, „is geen inleiding tot de sociologie in de gebruikelijke zin ... De bedoeling van dit werk is niet zozeer de lezer
in te leiden in de gedachtenwereld der
sociologen, alswel zijn begrip voor de
sociale werke lijkheid te verruimen, door
voor hem de samenleving, waaraan hij
deelneemt, inzichtelijk te maken." Het
komt mij voor dat wij de auteur dankbaar
mogen zijn dat hij ons geen inleiding in
de sociologie biedt volgens het meer gebruikelijke patroon en ik meen te mogen
zeggen dat hij er inderdaad in geslaagd
is de menselijke samenleving voor zijn
lezers meer inzichte lijk te maken. Ook dit
boek van Dr. H. laat zich prettig lezen,
zodat velen, ook niet sociologisch geschoolden het met genoegen zullen doornemen. Ik ben er dan ook van overtuigd
dat Dr. H. met dit geschrift een lezerskring bereikt voor wie de kennismaking
met zijn ideeën een verrijking betekent.
Dat in een recente dissertatie 1 ) een der
stellingen aan dit boek is ontleend is
daarvan slechts een kleine il lustratie. En
toch ik moet het eerlijk bekennen .-kwam bij het lezen onweerstaanbaar de
vraag bij mij op of de auteur niet een
1 ) Dr. L. A. G. J. Timmermans, Huwelijksbeleving bij Katholieke jonggehuwden. Dissertatie Nijmegen 1964, Stelling
XV.
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beetje aan „polyscribie" begint te lijden.
Gaat het allemaal niet wat tè vlot en tè
gemakkelijk? Het ontbreken van ieder register, waardoor een boek zoveel handzamer wordt, is wellicht ook een symptoom van haastwerk. Natuurlijk, iedere
schrijver heeft zijn geliefkoosde ideeën,
die hij telkens weer naar voren brengt.
Maar al te veel publiceren kan studie en
verdieping in de weg staan. Ik vraag mij
af of Dr. H. de oude wijsheid van het
„nonum prematur in annum" niet wat uit
het oog verliest en ik zou deze gedachte
niet zo vrijmoedig durven uiten als ik er
niet van overtuigd was dat wij van deze
auteur --- mits hij de horatiaanse wijsheid
in ere houdt --- nog veel goede dingen
mogen verwachten.
F. Nuyens
KUNST
I

BUSCH, H. en LOHSE, B., Europáische
Plastik der Spiitgotik und Renaissance,
32 pp., 224 pl. r ID., Barock-Plastik in
Europa, 40 pp., 216 pl.. Umschau Verlag, Frankfurt am Main, DM 35 per deel.
Met deze twee delen is de serie Monumente des Abendlandes compleet. De vier
delen over de Europese bouwkunst en de
twee vroeger verschenen delen over de
beeldhouwkunst hebben we hier reeds
voorgesteld. Wij kennen dus reeds de
hoge kwaliteit van deze platenalbums die
zich door hun verzorgde en verantwoorde
samenstelling distantiëren van het meeste
wat in die aard verschijnt. En toch hebben de twee nieuwe delen ons nog verrast.
Meer dan in de voorgaande delen worden
hier de schoolse indelingen doorbroken.
Het principe van de serie is, de Europese kunst als een eenheid te beschouwen.
Over alle nationale grenzen heen wordt
hier een beeld van een Europese periode
getekend. Het deel over de laatgotiek en
renaissance begint met de Gattamelata van
Bonatello en eindigt op de kruisafname
van Michelangelo in de dom van Florence. De tijdsafstand tussen beiden vertegenwoordigt precies een eeuw, van 1450
tot 1550. Het boek reikt verder terug tot
omstreeks 1350. Het is echter tekenend
voor de methode, dat in het eerste beeld
reeds een synthese van het hele boek gegeven wordt. De laat-gothische beelden,
die onmiddel lijk op de Gattamelata volgen, worden immers door diens aanwezigheid in een zeer bepaald perspectief geplaatst. De samenstellers van de serie
weten de taal van de fotografie te ge-
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bruiken om op zeer pregnante wijze een
inzicht in de kunstgeschiedenis mee te
delen. Ook dit deel wordt ingeleid door
Hans Weigert. Deze zorgde ook voor de
notities bij de afbeeldingen. Het deel over
de barok geeft een merkwaardige synthese
van de Europese cultuur tussen 1550 en
1800. Het wordt ingeleid door Werner
Hager. Eva-Maria Wagner zorgde voor
de notities. Het zijn echter de foto's die
de geschiedenis schrijven van maniërisme,
barok en rococo van Michelangelo tot
Egid Quirin Asam en Francisco Antonio
Salzielo. Deze namen kunnen volstaan om
de spanwijdte van deze periode en dit
boek aan te duiden.
G. Bekaert
KIDDER SMITH, G. E., Moderne Architektur in Europa. --• Piper Verlag,
München, 1964, 389 pp., 252 pl., DM.
14.80.
Het boek van de Amerikaanse architectcriticus G. E. Kidder Smith over de moderne Europese architectuur, nu in een
vrije, enigszins bijgewerkte Duitse vertaling verschenen, is het eerste werk
waarin een overzicht wordt gewaagd van
de naoorlogse bouwkunst in Europa.
Daarmee is misschien te veel gezegd.
Juister wordt het boek gekarakteriseerd
als men zegt dat de auteur 230 gebouwen
uit 16 Europese landen telkens met een
foto en een klein commentaar voorstelt.
In zijn boeken over de architectuur van
Zweden, Zwitserland, Italië en Brazilië
heeft S. vroeger reeds bewezen een uitstekende architectuurreporter te zijn. Hij
is informatief, bevattelijk en ziet de fenomenen in hun samenhang. De charme van
deze boeken lag dan ook in het concrete
beeld dat hij telkens tekende van de architectuur van een land. In dit nieuwe
boek heeft hij die ambitie verzaakt en
genoegen genomen met een losse aaneenschakeling van de door hem gekozen
voorbeelden. Wij kunnen hier geen kritiek op deze keuze openen. Alles samen
genomen is ze niet zo kwaad. Van een
auteur als Kidder Smith had men echter
wel een meer uitgewogen oordeel in de
commentaar en vooral in de inleidingen
op de verschillende landen mogen verG. Bekaert
wachten.
BEUTLER, Ch., Bildwerke zwischen Antike und Mittelalter. — Verlag L.
Schwann, 1964, 180 pp., 139 afb., DM 54.
Door zijn studie van de Duitse plastiek
van de XIe eeuw werd de auteur geconfronteerd met de gangbare kunsthistorische thesis, dat de monumentale plastiek

in West-Europa pas tegen het einde van
de Xe eeuw opnieuw in voege komt. Uit
zijn bevindingen blijkt dat deze thesis niet
langer houdbaar is. Nooit heeft men er
een bevredigende verklaring voor gevonden. Zij werd slechts aangenomen op
grond van monumentale beelden uit die
tijd, zoals de Madonna van Essen, de
Ste Foy te Conques en het Gerokruis te
Keulen. Enkele literaire bronnen over het
ontstaan van de verering van heiligenbeelden maakte ze waarschijnlijk. In een
nauwgezette studie van alle beschikbare
literaire en kunsthistorische documenten
toont S. nu aan dat reeds in de karolingische tijd een monumentale plastiek bestaan heeft. Het voornaamste monument
en argument van zijn analyse vindt hij in
het stuc-standbeeld van Karel de Grote
te Mustair (Zw.) , waarvan H. Schrade
enkele jaren geleden reeds vermoedde dat
het waarschijnlijk van karolingische herkomst was. De titel van deze studie omschrijft het belang ervan voor de Westerse kunstgeschiedenis tussen Oudheid
en Middeleeuwen.
G. Bekaert
Ullstein Bauwelt Fundamente. 1.
CONRADS, U., Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, 180 pp., 27 afb., DM 10.80. — 5.
SHERMANN, P., Louis H, Sullivan, Ein
Amerikanischer Architekt und Denker,
164 pp., 26 afb., DM 9.90. — 6. HILBERSEIMER, L., Entfaltung einer Planungsidee, 140 pp., 121 afb., DM 10.80.
— 9. PAHL, J., Die Stadt im Aufbruch
der perspektivischen Welt, 176 pp., 86
afb., DM 10.80. — 10. BEHNE, A., Der
moderne Zweckbau, 132 pp., 95 afb.,
DM 10.80. r 11. POSENER, J., Anfiinge des Funktionalismus. Von Arts und
Crafts zum Deutschen Werkbund, 232
pp., 48 afb., DM 12.80. r 12. LE CORBUSIER, Feststellungen, 247 pp., 226
afb., DM.14.80. r MATTERN, H. v.,
Gras darf nicht mehr wachsen, 182 pp.,
40 afb. — Ullstein Verlag, Berlin, 19631964.
In het oktobernummer van deze jaargangen werden de eerste vier verschenen
delen van deze uitzonderlijk belangrijke
serie Ullstein Bauwelt Fundamente besproken. Hierbij sluiten nu acht nieuwe
delen aan. 1. Programme und Manifeste
is een boeiende verzameling van uitspraken van architecten en niet-architecten
die de titel van een onlangs verschenen
boek welke de architect een „predikant
aan de tekentafel' noemt, waar maakt.
Het bevat teksten van Henry van de
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Velde (1903) tot Yona Friedmann
(1963). 5. Louis H. Sullivan is een studie
over de „stichter" van de moderne architectuur, de vriend van Walt Whitmann, die niet alleen door zijn revolutionaire gebouwen maar ook door zijn
merkwaardige geschriften opkomt voor
de morele zending van de architect en de
democratische roeping van Amerika. Het
boek bevat ook een kleine bloemlezing uit
deze geschriften o.a. over het ornament
in de architectuur, over objectieve en
subjectieve architectuur, over het Amerikaanse volk. 6. In Entfaltung einer Planungsidee schetst Ludwig Hilberseimer
de evolutie van zijn urbanistische ideeën,
aanvankelijk gedragen door een technisch-mechanistische zienswijze, later uitgroeiend tot een humanistisch-personalistische kijk op de stedebouw. 9. Die Stadt
im Aufbruch der perspektivischen Welt

van Jurgen Pahl kan men in aansluiting
op het boek van Hilberseimer lezen. Beide stellen de vraag naar een principe dat
de urbanistische problematiek kan beheersen. Pahl doet dit echter op een bijzondere wijze door een historische studie van
de verandering van de „Stadtgestalt" die
zich voltrok bij de overgang van de middeleeuwen naar de perspektivistische wereld van de renaissance. Deel 6 en 9 zijn
oorspronkelijk voor de Bauwelt Fundamente geschreven. 10. Der moderne
Zweckbau van Adolf Behne dateert van
1923, maar kan nog steeds met vrucht
gelezen worden. Men staat er zelfs van
te kijken hoe weinig de architectonische
problematiek geëvolueerd is. Of misschien moet het omgekeerd worden: hoe
helderziend theoretici als Behne de toekomst hebben gezien. Behne bouwt zijn
Fassade, sondern Haus; Nicht mehr Haus,
sondern geformter Raum; Nicht mehr geformter Raum, sondern gestaltete Wirklichkeit. Bij zijn essay hoorde ook een
serie afbeeldingen, die in deze heruitgave
zo goed als volledig is bewaard. Ook
deze is een analyse waard. 11. De titel
Anfange des Funktionalismus wordt verhelderd door Von Arts and Craf ts zum
Deutschen Werkbund. Men weet dan
meteen dat Muthesius de spil wordt
waaromheen dit boek is gebouwd. Hij
was het immers die de Engelse pre-functionalisten Ashbee, Lethaby, Voysey in
Duitsland introduceerde. Hij was het ook
die de Deutsche Werkbund bezielde. Julius Posener schreef een korte inleiding
op de bloemlezing geschriften over architectuur van deze Engelse functionalisten
en van Muthesius zelf. 12. Feststellungen
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is de Duitse vertaling van Le Corbusiers
Précisions sur un état présent de 1'architecture et de 1'urbanisme in 1929 versche-

nen en onlangs ook in de oorspronke lijke
Franse versie opnieuw uitgegeven. Het
zijn de fameuze voordrachten die Le Corbusier te Buenos Aires hield, aangevuld
met een Amerikaanse proloog en een Braziliaanse toevoeging en nog een aanhang
over Parijs klimaat en Moskous atmosfeer. De lectuur van Le Corbusier blijft
nu, evenzeer als in 1929, stimulerend én
om de levendigheid van de schriftuur, én
om de ove rtuigingskracht van de retoriek,
én om de oorspronkelijkheid van het denken. 13. Gras darf nicht mehr wachsen
van H. Mattern hoort niet rechtstreeks
bij de problematiek zoals die in deze serie
gesteld wordt. Het boek is niet op de
eerste plaats architectuurkritisch en sluit
in dat opzicht aan bij Leben grosser amerikanischer Stadte (nr. 4 van de serie)
van Jane Jacobs. Zoals Jacobs de stad,
zo plaatst Mattern het landschap, zoals
hij het zelf uitdrukt, boven ideologie en
traditie om, zonder voorbeeld, echt
scheppend plannen te ontwerpen voor de
toekomst. Alleen al een zakelijke voorstelling van deze boeken maakt het duidelijk hoe deze serie een uniek instrument
is voor de studie van de recente architectuurgeschiedenis en van de hedendaagse architectuurproblematiek. C. Bekaert
Dreildang
1. Michelangelo, 60 pp., 24
afb. — 2. Die Jagd, 60 pp., 24 afb. — 3.
Ikonen, 64 pp., 24 afb. 4. Lauft ihr
Hirten allzugleich, 60 pp., 23 afb. — 5.
Lachen und Weinen, 60 pp., 24 afb., Boekenimport Denis, Borgerhout, 1964, met
muziekplaat, 210 BF per deel.
Ook het boek wil uit zijn grenzen. Het wil
gesproken en gezongen worden. Het is
geen zeldzaamheid meer achter in een
boek een muziek- of tekstplaat aan te
treffen. Maar meestal blijft de band tussen
boek en plaat nogal extrinsiek. Het nieuwe
van de serie Dreiklang bestaat erin boeken te maken waarin tekst en klank èn
daarenboven ook het beeld een harmonische eenheid vormen. Zelfs een criticus
verliest bij het contact met deze serie zijn
critische zin en gaat onverdeeld genoegen
beleven aan de tot in het detail verzorgde
deeltjes. De serie wordt ingezet met
Michelangelo's sculpturen en gedichten.
De plaat bevat drie madrigalen. Een van
B. Tromboncino op een gedicht van Michelangelo; een van Cipriano de Rore op
tekst van Alfonso D'Avalos; een van L.
Marenzio op tekst van Petrarca. De foto's
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zijn van. István Rácz, blijkbaar de bezieler van de serie. De gedichten zijn in
het Italiaans en Duits weergegeven. De
diepzinnige ernst van Michelangelo's
„slaap is me lief, maar liever nog steen te
zijn" verklinkt in het levenslustige avontuur van de jacht, het thema van het
tweede boek. Die jagd bevat teksten uit
oude jachtboeken; miniaturen, tapijten en
tekeningen met jachtvoorstellingen; een
Franse anonieme ,chasse' en een Italiaanse
,caccia' van Gherardellus de Florentia,
waarin niet alleen het woord van de jacht
spreekt maar de muziek tot jacht wordt
in haar compositorische opbouw. Dit deel
werd samengesteld door Titus Burckhardt.
Het derde deel Ikonen bevat een aantal
onuitgegeven ikonen, bij de annexatie
door Rusland door de uitwijkende bevolking meegenomen uit Karelië. Deze ikonen
worden begeleid door teksten van hymnen en legenden uit de Oosterse kerk en
door Slavische gezangen bij het feest van
de dormitio, op de plaat uitgevoerd door
de monniken van Chevetogne: alle elementen dragen samen bij tot een ervaring
die geen van hen afzonderlijk kan geven.
Lau f t ihr Hirten allzugleich illustreert het
kerstthema: kerstspelen uit het midden van
de XIXe eeuw, een cantate van Haydn op
een volkslied en beeldengroepen van kerstkribben uit de verzameling van het Bayerisches Nationalmuseum te München. Het
vijfde deel, onder redactie van Burck
hardt en May, roept onder de titel Lachen
und Weinen de sfeer van het Duitse

romantisme op met minneliederen o.a. van
Brentano, von Eichendorff, Achim von
A rn im, Tieck, Uhland. en schilderijen van
Friedrich, Runge, Koch, Carus, Schnorr
von Carolsfeld, von Schwind. Op de plaat
vier liederen van Schubert op gedichten
die in de verzameling van het boek voorkomen. De prospectus belooft verdere
delen. Wie de eerste in handen heeft gehad zal nieuwsgierig uitzien naar de volgende.
S. Heester
MUENZ, Ludwig en Gustav Kiinstler,
Der Architekt Adolf Loos. -- Verlag A.
Schroll, Wien-Munchen, 1964, 200 pp.,
264 afb. geb. D.M. 32.
Enige tijd geleden verscheen het eerste
deel van het gezamenlijk literair oeuvre
van Adolf Loos, een van de minst bekende, meest omstreden, maar in elk geval meest invloedrijke figuren uit de architectuurgeschiedenis van deze eeuw.
Van hem stamt de vaak verkeerd geïnterpreteerde slagzin: het ornament is een
misdaad. De hier besproken monografie

stelt het architectonische werk naast het
literaire. Na een korte inleiding van Ludwig Munz (j 1957) wordt het werk,
verdeeld naar de verschillende genres
(aanpassingen van oude gebouwen, terrassenhuizen, kleine woningen, urbanisatie) zakelijk voorgesteld door Gustav
Kiinstler. Aan het eind wordt alles nogmaals samengevat in een chronologische
rangschikking van gebouwen en projecten tezamen met de bibliografische gegevens die er betrekking op hebben. Met
het zeer rijke illustratiemateriaal beschikt
men hier voor het eerst over het wetenschappelijk instrument dat een genuanceerd en verantwoord idee mogelijk
maakt van de architect (en niet alleen
de theoreticus) die Adolf Loos is geweest. Het boek hebben we te danken
aan de piëteit van Loos' vriend Oskar
Kokoschka, die het bedrag van de Erasmusprijs welke hij in 1960 ontving, voor
deze uitgave ter beschikking stelde. Voor
de geschiedenis van de moderne architectuur een onmisbaar document.
G. Bekaert
SCHACHERMEYER, Fritz, Die minoische Kultur des alten Kreta. W. Kohl-'
hammer Verlag, Stuttgart, 1964, 366 pp.,
166 afb., 68 pl., geb. DM. 65.
Zonder het te willen is het boek van
prof. Fr. Schachermeyr een antwoord op
de polemiek die T'Serstevens geopend
heeft over het werk van A. Evans, de
opgraver van Knossos, en over de oorspronkelijkheid van de minoische kultuur:
de titelplaat geeft een portret van sir
Evans en het boek begint met de zin dat
de hoogcultuur van het minoische Kreta,
niettegenstaande de afhankelijkheid van
haar situatie in het ooste lijk bekken van
de Middellandse Zee, iets bijzonders en
unieks is. Zoals in zijn boeken over de
'Griekse geschiedenis en over de oudste
culturen in Griekenland brengt de auteur
minutieus alle gegevens samen in een
bondige en zakelijke synthese, zonder
zich een ogenblik te laten verleiden tot
gewaagde reconstructies. In de laatste
jaren is onze kennis van Kreta door succesvolle opgravingen en ontcijfering van
het schrift gevoelig uitgebreid. S. maakt
nu een balans op in een twintigtal korte
hoofdstukken waarin alle aspecten van
het probleem betrokken worden: het historisch kader, de geografische ligging, de
geschiedenis van de opgravingen, de
chronologie, het ontstaan van de hoogcultuur, de betrekkingen met voor-Azië
en Egypte, de paleizencultuur, het feest,
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de godsdienst, kunst, handel en wetenschap, taal, het voortleven van Kreta in
de Griekse sage enz. De illustratie is als
bewijsmateriaal even zakelijk opgevat als
G. Bekaert
de tekst zelf.

TONEEL

Brecht inszeniert. Der kaukasische Kreidekreis, --- Friedrich Verlag, Velber, 1964
(reihe Theater heute, 14) , DM 11,80.
Op tekst van Angelika Hurwicz en met
foto's van Gerda Goedhart wordt het
verloop van Der kaukasische Kreidekreis
in de eigen regie van B. Brecht voor zijn
Berliner Ensemble (7 oktober 1955) getoond. Niet als illustratie of document
van een voorstelling, maar als een experimenteel werkprocédé waardoor inhoud
en vorm van de verschillende passages
organisch worden geïnterpreteerd. De
eigenlijke tekst bestaat dan ook uit de
opname zelf en de (soms uitvoerige)
onderschriften trachten uit te drukken
hoe en waarom de foto er precies zo uitziet. Stimulerend voor Brechtbegrip. De
toon blijft koel-explicatief. C. Tindemans
MELCHJNGER, Siegfried, Shakespeare
auf dem modernen Welttheater. — Friedrich Verlag, Velber, 1964 (reihe Theater
heute, 12), 81 pp., DM 11.80.
De veelgevraagde spreker en publicist
heeft in het Shakespearejaar niet de geijkte nummertjes opgevoerd maar kordaat
het theater-van-nu en het oeuvre-vantoen op elkaar aangewezen: „lede Zeit
hat ihren Shakespeare". Hoe S. hem ziet,
vormt een der meest boeiende opstellen
die het jubileumjaar ter beschikking stelt.
Het hoofdaccent blijft liggen op de actualiteitswaarde en daarom worden alle
overige aspecten (scène, taal, wereld, figuren) in die functie geïnterpreteerd. Bewijskracht vindt hij in de grote
Shakespeareregisseurs van deze tijd: G.
Strehler, L. Olivier, F. Zeffirelli, G.
Rennert, P. Kortner, P. Hall en P. Brook,
van wie hij de persoonlijke standpunten
(kritisch) citeert, verhelderd door een
30-tal foto's. Verplichte lectuur voor
theatermensen.
C. Tindemans
BRAHMS, Caryl, The Rest of the Evening's My Own. — W. H. Allen, London,
1964, 263 pp., 30/—.
Tien jaar theaterkijken (1953--1963,
„the liveliest decade since the Restoration") heeft de scherpgepende critica hier
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geselecteerd onder een kwajongensachtige titel. Veiligheidshalve laat zij zich inleiden door een al even autoritaire Peter
Hall, die eens duidelijk zijn misnoegen
over de critici kwijt kan. Miss Brahms
heeft uitgesproken voorkeuren en de
dosering bewijst dat ze het weet
(Shakespeare 107 pp, Tsjechow en Ibsen 44, klassieken en bijna-klassieken
(Webster, Sheridan, Aeschylos, maar
ook Feydeau, Wilde, Shaw) 33, Plays
52 pp), maar ze levert toch meer bewijzen van haar geniale intuïtie voor het
theater dan voor de toneelletterkunde.
Bovendien offert ze graag een evenwichtig oordeel op voor een snedige zin met
punch. Dat tast haar kritische gezag nergens aan maar geeft de expressie toch
een tijedlijk karakter: meer wit (wat een
genoegen is) dan gewicht (wat een behoefte is).
C. Tindemans
STERNHEIM, Carl, Gesamtwerk, Dramen I, II, III. — Hermann Luchterhand
Verlag, Neuwied, 1964, 600, 564, 522 pp.
Om twee redenen verdient het toneelwerk van deze Duitse auteur (18781942) opnieuw ter beschikking te liggen:
om de satirische bedoelingen en om zijn,
in het Duitse drama bijna exclusieve komedievorm. Sternheim heeft zijn taak
vooral gezien in het demaskeren (in het
lang niet makkelijke spoor van Aristofanes en Molière) van de kleine burger
vol ambitie, van de levensonmacht, van
het ontbreken van enige persoonlijke inhoud, van de triomf der lege frases. Zijn
instrumenten zijn de karikatuur en de intrige en beslist ook de typologische taal
die hij op iedere figuur ontwerpt. Enkele van zijn succesrijkste stukken zijn
zelfs tot een ideologisch-gebonden cyclus
te groeperen: Die Hose (1910), Der Snob
(1914), 1913 (1915). Die Kassette
(1912), Burger Schippel (1913), Tabula
Rasa (1916) , Das Fossil (1923) , Der
Stinker (1917) handelen alle over de
maatschappelijke worstelingen van onscrupuleuze mensjes die over eer en fatsoen, moraal en plicht heenstappen om
ergens te geraken vanwaar dan weer
nieuwe kansen op nieuwe klimoefeningen
opdagen; in vele stukken zijn tot zelfs
de figuren identiek, al variëren ze tot
een compacte generatie. Ideaal en opinie
bezitten deze heren en dames niet en de
spot valt des te boosaardiger uit als S.
nagenoeg alle stukken in een vrolijk
happy-end laat eindigen. Dat deze koele
analyse niet de enige zijde van S.'s talent is geweest, bewijzen de emotionele
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passages in minder klankrijke stukken
als Manon Lescauf (1921), Der Nebbich
(1922) en Oskar Wilde (1925) . De
laatste drama's Die Schule von Uznach
oder Neue Sachlichkeit (1926) en John
Pierpont Morgan (1930) zijn zo ongelijk
dat S.'s fatale ziekte hier al doorschemert. De jeugdontwerpen zijn in deze
uitgave niet opgenomen; ze komen in het
8e deel (die ook zijn prozawerk zal bevatten). De wetenschappelijke zorg is in
handen van Prof. W. Emrich, die vooral
in de theaterhistorische notities rijk materiaal heeft verzameld.
C. Tindemans
Heraktes. — Langen-Muller, München,
1964, 368 pp., DM. 9.80.
Een nieuw nummer in de reeks „Theater
der Jahrhunderte" illustreert de interpretatiecurve van de Heraklesfiguur op het
theater. Tussen Sofokles' en Euripides'
aanpak zit al de scherpe lijn van trouw
aan de mythische overlevering enerzijds
en behoefte aan vermenselijking anderzijds. Seneca degradeert de held tot een
vulgair massaverschijnsel. C. Wieland
ziet er de uitzonderlijke persoon in, los
van het algemeenmenselijke, dicht bij het
genie; bij F. M. Klinger wordt hij een
heraut van de rebellie en F. Wedekind
misbruikt hem als portret van twijfel aan
zichzelf en de zin van de wereld. E.
Pound laat de mythe intact maar tracht
ze te moderniseren door een stilistische
brutalisering. Voor F. Durrenmatt tenslotte is hij een anti-held, een voorwendsel tot tijdssatire, een negatie van de mythe waardoor de realiteit een nieuwe tragische inhoud kan verkrijgen. Deze confrontatie is belangrijk, en niet alleen in
historisch-toneelletterkundig opzicht.
C. Tindemans
Die Anfange des biirgerlichen Trauerspiels in den fiinftziger Jahren. Hrsg. F.
Bruggemann. — Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964, 333 pp.,
DM. 32.50.
Vijf historisch-belangrijke stukken uit de
Duitse theaterrevolutie, die hun carrière
begonnen in het decennium van 1750,
worden hier in tekst afgedrukt en vluchtig gesitueerd. De Duitse vertaling van
The Merchant of London (George Lillo,
in Duitsland 1754) , C. L. Martini's Rhynsolt and Sapphira (1755) , G. E. Lessings
Miss Sara Sampson (1755) , J. G. Pfeils
Lucie Woodvil (1756) en J. W. von
Brawes Der Freigeist (1757) . Theaterhistorisch zeer waardevol.
C. Tindemans

ROWSE, A. L., Christopher Marlowe.
A Biography. Macmillan, London,
1964, 220 pp., 35 sh.
Na Shakespeare heeft de strijdlustige S.
nu ook de 400e geboortedag van Marlowe
op zijn zo eigen manier herdacht. Alweer
rekent hij ongenadig af met een aantal
rivaliserende experts en critici. Hij plaatst
zijn eigen visie op een aantal data, feiten
en motieven die wel eens ontleend blijken
te zijn of hoogstens syncretisch ontstaan.
Maar ergens toch is S. tegen Marlowe
opgewassen; zijn persoonlijke strijdlust
stemt overeen met het onrustige en raadselachtige leven van de toneelauteur en
in het oproepen van tijdskader en geestesonrust bereikt hij meer dan alleen herdenking en suggestie. Zwak lijkt me vooral toch dat alle ideeën van Marlowe's
personages ongenuanceerd als die van
Marlowe zelf worden aangezien en gebruikt. Kritisch herhaaldelijk een fantasierijk werk, biografisch doorlopend een magistraal epos; daarom te raadplegen met
voorbehoud.
C. Tindemans
WILLETT, John, Das Theater Bertolt
Brechts, r-- Rowohlt Verlag, Reinbek,
1964, 270 pp., DM. 12.80.
Een uitstekende analyse van de Duitse
toneelauteur door een Brits criticus (Engelse uitgave 1959, in vertaling bijgewerkt). Op vele andere exegeten heeft
hij voor dat hij nuchter en objectief,
grondig en helder blijft en niet vervalt in
mythische verering of pijnlijke polemiek.
Gecomponeerd als een raamvertelling,
groeit het boek geleidelijk uit de chronologie van leven en werk via acht aspecten (stof, taal, beïnvloeding, muziek,
theaterpraktijk, theorie-evolutie, politieke
ideeën, betekenis voor Engelstalige wereld) naar een internationale bibliografie.
Bewust heeft S. ervan afgezien de ultieme waarheid over Brecht te willen orake
len; het boek blijft een verkenning, een
vastleggen van enkele constanten en een
prognose van die accenten die zullen blijven. Uitstekende wegwijzer voor nogniet-Brechtofielen.
C. Tindemans
VARIA
VET, C. de, Die GebArde Gottes. ,--Manz Verlag, Munchen, 191 pp.
In Nederland weten wij, dat als Mgr. de
Vet iets schrijft of zegt, dit steeds de
moeite waard is. Hij tracht reeds sinds
jaren ook door zijn publicaties de reële
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boodschap van het Christendom verstaanbaar te doen doordringen tot iedereen.
De uitgeverij Manz heeft zijn Beeld en
Gelijkenis ve rt aald. Zo wordt het ook
voor duitstaligen toegankelijk.
R. S.
ROSE, H. J., A Handbook of Greek
Mythology. --- Methuen, London, 1964,
6e druk, 363 pp., 12 sh. 6 d.
De tweede regel van het citaat uit Milton, waarmee schr. zijn eigenlijke werk
aanvangt, bevat de woorden: Rose out of
chaos. Inderdaad moet de jeugdige auteur
in 1928 de voldoening en de trots gehad
hebben, dat hij zich aan de baaierd der
griekse mythologieën schitterend had
ontworsteld, en de kritiek heeft daarmee
ingestemd en aan H. J. Rose een plaats
ingeruimd onder de groten. Nu echter,
36 jaar later, is weliswaar de roos nog
niet geheel verwelkt en kunnen wij met
dit zakelijke overzicht nog evengoed ons
voordeel doen, maar heeft zij van haar
fleur toch veel verloren, daar sindsdien
onze aandacht veelmeer op de psychologische doordringing en religieuze interpretatie van de mythen is gericht en de
schrijver daarin verstek laat gaan.
Cl. Beukers
SIEMONSMA, C.ss.R., Dr. L., Maagdelijkheid en liefde. --- Dekker 6 Van de
Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1964, 86 pp.,
ing. f 4.50.
De auteur, die in 1958 aan het Angelicum te Rome promoveerde op een proefschrift van gelijkluidende titel, heeft in
deze brochure de voornaamste gedachten
van zijn dissertatie neergelegd. Het voordeel is dat aldus de maagdelijkheid (wèl
te onderscheiden van het celibaat, dat
slechts hier en daar even ter sprake
komt) gedegen behandeld wordt, het nadeel echter dat taal en betoogtrant te veel
herinneren aan een wetenschappelijk
werk. Bij de bespreking van de maagdelijkheid als levensstaat, die geheel gedragen wordt door de liefde, maakt de ietwat dorre taal plaats voor een bijna verheerlijkende toon. Ongetwijfeld een goed
boekje, maar te weinig een prettig leesA. van Kol
bare brochure.
LAMBERTY, Max, e.a., Tasks for the
Free World Today. r Interdoc, Den
Haag, 1964, 94 pp.
Een zevental Westeuropese auteurs hebben hun gedachten laten gaan over begrippen als communisme, anti-communisme en anti-anti-communisme. Van Nederlandse zijde zijn het •Dr. S. Couwenberg,
Prof. Dr. Zacharias en C. van den Heu-
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vel. De bedoeling van deze publikatie is
om de lezer duidelijk te maken, dat er
onderscheid gemaakt moet worden tussen
positief en negatief anti-communisme.
Erg overtuigend zijn de meeste artikelen
niet, vooral omdat er nog al slordig met
het noemen van „westerse waarden"
wordt omgesprongen, terwijl niemand
recht duidelijk is bij de definiëring van
deze „westerse waarden". Een uitzondering moet gemaakt worden voor het artikel van de eerste auteur, Prof. Dr. M.
Lamberty uit Brussel. Hij benadrukt begrippen als democratie en tolerantie als
specifiek westerse waarden, waarbij hij
een uitstekend historisch overzicht geeft.
Doch helaas laat hij het bij de concrete
uitwerking voorkomen of deze waarden
momenteel in Westeuropa overal tot in
de perfectie gerealiseerd zijn, terwijl er
elders niets van te bespeuren zou zijn.
Eveneens een uitzonderlijke positie —
maar dan in negatieve zin .-- vormt het
artikel van C. van den Heuvel, die de
indruk wekt of hij een handleiding voor
infiltranten in Oost-europa wil schrijven.
Op een naieve manier stelt hij een aantal
eisen aan Oosteuropareizigers, die ofwel
iedereen al lang weet, of die volslagen
overbodig zijn. Niettemin hebben alle
auteurs getracht enige helderheid te verschaffen in de terminologie. Toch blijven
ook na lezing van dit boekje de grenzen
tussen positief en negatief anti-communisme nog uiterst vaag, en men kan amper
verwachten dat de anti-anti-communisten
nu van hun ongelijk overtuigd zullen zijn.
Hopelijk zal een volgend deeltje '-- dat
al in het vooruitzicht is gesteld — meer
J. P. Schuyf
succes kunnen hebben.
STOLPE, Sven, Dag Hammarskjólds
geistiger Weg, vert. A. von Sterneck.
J. Knecht, Frankfurt, 1964, 122 pp., DM
7.50.
De Zweedse romancier en bekeerling was
een jeugdvriend van de vroegere secretaris-generaal van de UNO. Vanuit zijn
eigen herinneringen èn vanuit Hammarskjoelds dagboek (op Stolpe's artikel
daarover in Streven, jan. 1964), werpt hij
een warm licht op de gesloten, maar edele
figuur van de staatsman en dichter, die
beklad door de enen, gehaat door de anderen, miskend door de meesten, zich na
een lange inwendige strijd aan God overgaf, bewust van zijn vredesroeping en
zeker van zijn dood in dienst daarvan. Indrukwekkend zijn deze sobere bladzijden
gewijd aan een der meest eenzamen onder
de groten.
J. Kerkhofs
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COILLIE, D. van, J'ai subi le lavage de
Cerveau. Mobilisation des Consciences.
-- Desclée de Brouwer, Brugge, 1964,
325 pp.
Een Franse vertaling van Van Collie's
bekend werk, dat reeds in alle Europese
talen werd verspreid en de beschrijving
geeft van het fanatiek strijdend communistisch regime in China.
R. De Haes

POCKET I
Aula-serie
SCHAAR, Dr. J. van der, Woordenboek
van voornamen. — De ondertitel: „Inventarisatie van de doop- en roepnamen
met hun etymologie" geeft de bruikbaarheid van dit Aula-deeltje aan. De verzamelde en uitgelegde namen stammen uit
het nederlands (ook in België), het fries
en het zuid-afrikaans. Een register vergemakkelijkt het opzoeken.
CARY, M. en T. J. Haarhoff, Leven en
Denken in de klassieke wereld, vertaald
door Drs. A. J. Hiensch. — Cary is een
engels historicus, Haarhoff een zuid-afrikaans dichter en classicus. In dit boek
hebben zij een overzicht willen geven van
zowel de griekse als de romeinse geschiedenis en beschaving, met de nadruk op
de gemeenschappe lijke aspecten. Opzienbarende dingen worden er nergens verteld en in het voorwoord wordt terecht
te verstaan gegeven, dat een boek als dit
bezwaarlijk een voorwerp van detailkritiek kan zijn. Wij mogen dus wel volstaan met te zeggen, dat de omvangrijke
stof doorgaans op een instructieve en
herhaaldelijk op een onderhoudende manier behandeld wordt. Het christendom is
er schraal afgekomen. De vertaling maakt
G. Wijdeveld
een behoorlijke indruk.
BUYTENDIJK, Prof. Dr. F. J. J., Alge•
mene theorie der mense lijke houding en
beweging. Als verbinding en tegenstelling
van de fysiologische en de psychologische beschouwing. — Dit is de derde,
herziene druk van het werk dat oorspronkelijk verscheen in de serie „Universitaire bibliotheek voor psychologie"
(1948). De menselijke motoriek wordt
hier op zeer veelzijdige wijze behandeld,
waardoor het een waardevolle bron is
voor allen die zich met ernstige studie in
deze problematiek willen verdiepen.
J. Kijm

Pictura-boek
CHAUCHARD, Paul, Hersenen en bewustzijn. 1964, 188 pp. Dit boekje van
de Franse neurofysioloog Chauchard,
tevens een groot bewonderaar van Teilhard, geeft een uitstekend overzicht van
hetgeen heden ten dage bekend is over de
bouw en functie van de hersenen. De problemen van de denkfunctie, de localisaties,
het bewustzijn, de stoornissen e.d. worden
duidelijk en vakkundig besproken. Ook de
medische aspecten en de middelen ter genezing bij gestoorde hersenfuncties worden behandeld. De schrijver laat het niet
hierbij, maar hij begeeft zich ook op wijsgerig terrein. Het komt mij echter voor,
dat de schrijver, sprekend over de verhouding van ziel en lichaam en van geest
en stof in de mens, de lezer onbevredigd
laat. Wel laat hij uitkomen, dat de neurofysiologie tot geen enkele dwingende
metafysische keuze verplicht. Schr. staat
een eenheidsvisie voor, gebaseerd op de
Aristotelisch-Thomistische wijsbegeerte,
maar van de andere kant ziet hij toch de
materie traditioneel als te beperkt, zodat
dualistische uitdrukkingen ineens naar
voren komen. Ze laten vermoeden, dat de
schr. niet tot een verruimd materiebegrip
is gekomen, waarin de materie als potentieel geestelijk wordt gezien. Wijselijk
houdt hij zich dan ook buiten het vraagstuk van de herkomst van de geest. Schr.
is verder van mening, dat vanuit de neurofysiologie wellicht objectieve normen kunnen worden gevonden voor een „gemeenschappelijke natuurlijke moraal". Een
zaakregister ontbreekt helaas. Wel is er
een nuttig register ter verklaring van de
gebruikte termen.
M. Jeuken
PRISMA

Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1964;
per deel f 1,50.
Prisma detectives. B lijkbaar is er zo'n
vraag naar detectives, dat Prisma er een
aparte serie van heeft geopend. Onder de
eerste tien treffen we als auteurs aan:

Edgar Wallace, Ngaio Marsh, Maurice
Leblanc, John Dickson Carr en anderen
die het vak verstaan.

In de Prisma Detectives Serie zijn verschenen:
Ellery Queen, Moord achterstevoren. —
M. G. Eberhart, Verliefd op de dubbelganger. Bruno Fischer, Een meisje van
negentien. Rex Stout, De das van

Nero Wolfe..-- Dorothy Salisbury Davis, Een moordenaar met moraal.

Uitzicht
van onze wereld
Wijsgerige essays
„Uitzicht van onze wereld" is het werk van zeven jonge filosofen,
die onlangs hun studiën beëindigden aan het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte te Leuven. Indien het waar is dat de filosofie uit verwondering wordt geboren, kan men het werk van deze wijsgeren zien
als bepaald door een verwondering over onze wereld. Dit boek wil
echter geen omvattende reflectie zijn op het geheel van onze bestaanservaring, doch wil handelen over een wereld die door wetenschap, techniek, psychologie, sociologie, kunst en geloof een uitzicht
heeft verworven dat wij niet meer vanzelfsprekend vinden.
Herman Roelants: De filosofie van de wetenschap en het wereldbeeld
Sam IJsseling: De filosofie en het technisch denken. Een studie over
Martin Heidegger
Claude van Reeth: Filosofie en diepte-psychologie
B. J.

de Clercq: Over socialisering, socialisme en sociologie

Herman Parret:
Jos

Literatuur en wijsbegeerte

Mertens: Hedendaagse muziekesthetica

Nico Versluis: Filosofie en godsgeloof
Dit boek verscheen in de serie „Nieuwe Aarde" — 14 x 21 cm —
176 blz. — Gebonden 120 F.
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Concilie Toespraken. - Paul Brand, Hilversum, 1964, 198 pp.
Eglise Vivante, Leuven,
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1964, 39 pp., F. 30.
De Europese politieke integratie. '-- Nauwelaerts, Leuven, 1964, 64 pp., F. 60.
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Elsevier-Repertoria 1, 4, 5, 6, 9. '-- Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1964, geïll.. Losse
delen: F. 55 (in reeks: F. 45) .
FISCHER, B., Het volk van God rond het altaar, vert. R. Van Hecke (De Christen
in deze tijd, 22). - Patmos, Antwerpen, 1964, 69 pp., F. 45.
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BEKAERT
Het belangrijkste draadtrekkerijbedrijf van Europa
Een bedrijf niet meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

Trefileries Leon Bekaert P.V.B,A, Zwevegem

KUNSTD RU KSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LSf.
Al Speciale School voor Technisch ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

SCHLIER, H., Besinnung auf das Neue Testament. — Herder, Freiburg, 1964, 375 pp.
SCHMIDT, H., Constitutie over de heilige Liturgie, Tekst — Genese — Kommentaar
--- Dokumentatie. — Patmos, Antwerpen, 1964, 252 pp., F. 190.
SCHNACKENBURG, Rudolf, De Kerk in het Nieuwe Testament. --- Patmos, Antwerpen, 1964, 180 pp., F. 110.
SERBANESCO, G., Histoire de la Franc-Maconnerie universelle II.
Edit. „Intercontinentale", Beauronne (Dordogne) , 1964, 610 pp., geïll.
VANDERBURCHT, D., Belgen op de tweesprong, --- Europese Federalistische Beweging, Antwerpen, 1964, 215 pp., F. 60.
VERDLIIN, J. A. en H. S., Agon-examengidsen. Aardrijkskunde II-III, --- Elsevier,
Amsterdam-Brussel, 1964, per deel: F. 55.
VOLK, Herman, Het geloof als geloofshouding. — Lijden en vreugde in het leven
van de Christen. — (Patsmos-reeks De Christen in de tijd, 20 - 21). Patmos,
Antwerpen, 1964, 100 en 92 pp., F. 55 en 60.
WALSCHAP, G., Alter ego. --- Ontwikkeling, Antwerpen, 1964, geb. F. 145.
WILSON, Angus, Emile Zola. — Martin Secker & Warburg, London, 1964. 160 pp.
WULLAERTS, M., Maatschappelijke ordening en toegang tot beroeps- en bedrijfsleven.
Universitaire Boekhandel, Leuven, 1964, 284 pp., F. 290.

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

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LIEPEN
Gtldestraat, 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
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.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Verpleger
* Broeder-Missionaris
* Broeder-Jeugdleider
kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen hun leven
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven bekomen bij de BROEDERS VA N LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

S i n t-J o z e f instituut

Dochters van
Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
(erkend door de staat)
Kunstonderwijs
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Franstalig Sekretariaat
Handelsonderwijs
Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Sedert 1870 legt de

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

st.- czecomusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT - HALF-INTERNAAT — Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica
ROGER TEURNISC11 INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212
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DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diplom a' s.

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 2 — Tervuren
INTERNAAT – EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIËNWOUD
Trams 40 — X45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

zoals papa,
kleed ik mij in

kammenstraat
antwerpen

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

Ouders, voor uw jongen:

het Sint - Stanislasinstituut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
— Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12. 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

1

Zusters van Sint-Vincentius

á Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZIOIITSZWAKKE KINDEREN

Ganspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jong'tjes 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 cAHtwerneK
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
Demerstraat, 12 DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwijs — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 -

Tentoonstellingslaan, 2 - 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

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v,V.
Diploma van Méértalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A, Journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.61)
Assistente inzake beroepskeuze (M.B. 16.7,57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig}
Biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

SIT-BEItLINDISISTITUUT Y00@ VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

— voorbereidende afdeling en opleiding tot :
— verpleegassisténte en beroepsverpleegster,
— gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
— vroedvrouw,
— kinderverpleegster,
— sociale verpleegster.
Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon .37 24 66

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie.
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat
Drie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-1 eri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

N.V. Kortrijkse Kafoenspinnerij -Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact te treden

(Vilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan

als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 - HASSELT - TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A I, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten

Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel
gehecht aan de
ALGEMENE KLINIEK „SINT JAN"

Asstraat 7 — Broekstraat 100 — Brussel 1 — Telefoln 18.59.00
Vlaamse en Franse sektie - Wettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

Onze Lieve -Vrouwcol lege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; l e bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Kroostweg 147 b / Postbus 64 / Zeist

immers door uw order
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.. te plaatin ons bedrijf
sen nam u reeds een

stevige voorsprong.
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Telefoon (03404) 15711 / Giro 547823
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Zusters van de H. Vincentius a Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Externaat

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

—

kosteloze verzekering
geen schoolgeld
Zwemmen - Tekenen
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Boekhouden — Vreemde talen
Taal- en Handelsavondschool STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico- sociaal onderzoek.

51. tg,p%e,e4444Z4sil;a4.44 tioal V44,4
St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters var Liefde
van Gent

Diploma van GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
VROEDVROUW

VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER
Schoolattest van : NURSING HOSTESS
Brevet van :

Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

544-T 44,4,441,4,444

Internaat I 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
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ST.-VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING: Lagere en hogere graad
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Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
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Vroegere Universitaire Ste•Elisabethschool
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DIPLOMA
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ATTEST
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NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
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Kerkenbouw op drift

G. BEKAERT S.J.

de afkondiging van de constitutie over de liturgie moest on1k4 ETvermijdelijk
ook het gesprek over het kerkgebouw weer op gang
komen. Mgr. W. M. Bekkers van Den Bosch heeft er niet mee gewacht om het met een kordate verklaring zelf in te zetten. Een bericht
in De Tijd - Maasbode van 16 februari deelt mede dat mgr. Bekkers
zijn gedachten laat gaan naar een drastische herziening van de normen
voor de kerkenbouw. Deze herziening slaat niet alleen op het financiële
aspect. Ook de betekenis van het kerkgebouw wordt erbij betrokken.
Het kerkgebouw van deze tijd wordt niet meer gezien als woontent van
de Allerhoogste, maar eerst en vooral als de ruimte die we nodig hebben
om samen te komen in de Heer. Het kerkgebouw moet in alles bescheidenheid uitdrukken; niet strekken tot glorie van architect of pastoor en
met name niet pretenderen te zijn wat er niet is: de kerk moet niet
vooruitlopen op de voltooiing van het Rijk Gods en de glorie en triomf
willen uitstralen, maar veeleer uitdrukking zijn van het op weg zijn.
Verder stelde mgr. Bekkers, dat wanneer van dit begrip van kerk
wordt uitgegaan ongeveer veertig procent bezuinigd kan worden op de
strikte bouwkosten. Hij stipte tenslotte ook de mogelijkheid aan om de
kerkgebouwen meer dan één functie te geven, door ze tevens dienstbaar te doen zijn aan niet-liturgische plechtigheden.
Dit geluid is in Nederland niet helemaal nieuw. Op hun jaarlijkse
persconferenties voor kerkenbouwzondag hebben de kardinaal en na
hem mgr. M. Jansen van Rotterdam deze problematiek duidelijk gesteld, zonder er echter persoonlijk en onomwonden stelling in te
nemen 1 ) . Mgr. Bekkers is de eerste bisschop die zich ronduit achter
een nieuwe opvatting van het kerkgebouw zet en er onmiddellijk de
praktische conclusies voor de financiering uit trekt.
Reactie op zulk een affirmatieve mededeling kon niet uitblijven.
Gezien het belang van de zaak bleef ze echter uitzonderlijk gematigd.
Natuurlijk was ze in de driftige discussie over de liturgiehervorming,
waarin het ene gevoelsargument tegen het andere wordt aangegooid,
voor de bijzienden een argument te meer om te verkondigen dat de
kerk voor de cultuur, om niet te zeggen voor het geloof, verloren is.
Het latijn weg, het gregoriaans veroordeeld om te verdwijnen, het
heerlijke huis van God te midden van de mensen opgedoekt.
Een andere reden om te reageren was het betrekkelijk onverwachte
van de beslissing. Mgr. Bekkers doet wel niets anders dan opinies die
in bepaalde kringen sinds geruime tijd gangbaar zijn, tot de zijne
maken 2 ), maar toch kwam zijn verklaring nog bruusk aan: een onverwachte uitspraak, niet voldoende voorbereid, en niet voor allen
onmiddellijk even duidelijk. Zeker niet voor die kerkbesturen die al
jaren bezig waren met plannen voor hun nieuwe kerk, en nu plotseling
met dit nieuwe feit werden geconfronteerd. Ook hier is de nodige communicatie blijkbaar in gebreke gebleven.
1 Streven - Jrg. XVIII. Deel II - april 1965
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We geven toe dat er nu en dan eens gezagvolle beslissingen moeten
vallen die voor sommigen niet gemakkelijk te incasseren zijn. Wil men
zich niet bij voorbaat neerleggen bij simplistische oplossingen, dan is
het niet steeds mogelijk alles uit en door te praten. Ergens is er een
persoonlijke en niet mededeelbare intuïtie, de drijfkracht van elke echte
vernieuwing, nodig die van te voren, in een gesprek, nooit volledig
waar gemaakt, maar pas in de vernieuwende daad zelf overtuigend
gerealiseerd kan worden. Dat is wat men doorgaans een experiment
noemt. We kunnen er maar gelukkig mee zijn dat zulke intuities bij
kerkelijke gezagsdragers een grotere speelruimte toegemeten krijgen
dan vroeger. In de persconferentie van mgr. Jansen bij de kerkenbouwzondag van 1962 werd het 'intuïtieve denken' terecht een belangrijke
rol toegekend.
Maar dat neemt niet weg dat in het geval dat ons hier bezighoudt,
de voorbereiding op de bisschoppelijke uitspraak rijkelijk werd verwaarloosd. Het bisdom Den Bosch en de Nederlandse bisdommen in het
algemeen zijn op dit punt niet méér in gebreke gebleven dan andere.
Integendeel. Maar bijna nergens heeft men het probleem van de kerkenbouw in zijn volle omvang gesteld. Ook niet in die diocesen in het
buitenland die als model voor kerkenbouw gelden. De eigenlijke vragen
is men uit de weg gegaan. Men zocht niet naar het kerkgebouw van
vandaag voor morgen. Men deed zijn uiterste best om het kerkgebouw
van gisteren met alle mogelijke middelen ook nog voor deze tijd aanvaardbaar te maken. Slechts bij gelegenheid van de geldinzamelingen,
waarbij meestal argumenten werden gebruikt die geen hout meer snijden, hoorde de gelovige gemeenschap iets over de betekenis van het
kerkgebouw.
Dit laatste gebeurde zelfs in bisdommen, zoals dat van MechelenBrussel, waar het wezenlijke van wat mgr. Bekkers naar voren bracht,
reeds 'n hele tijd door de diocesane commissie voor kerkenbouw wordt
voorgestaan en op voorbeeldige wijze in de praktijk omgezet. Ook
daar werd de behoefte niet gevoeld om deze praktijk inzichtelijk te
begeleiden en te verhelderen en zo de bouwpastoors en gelovigen met
de problematiek van het hedendaagse kerkgebouw vertrouwd te maken. De commentaartjes over kerkenbouw die door Domus-DeiMechelen werden uitgegeven, bewezen hoe weinig men deze kwestie
de moeite van een ernstige re f lexie waard achtte. Nog nergens in het
katholieke milieu werd het probleem op wetenschappelijk niveau aangepakt. Als er in Nederland en België enkele goede nieuwe kerken zijn,
dan is dat als het ware aan het toeval te danken.
Het is waar dat kerkenbouw in onze tijd slechts een randgebied van
het kerkelijk beleven is. Zelfs in ons religieus leven staat de kerk helemaal niet meer in het midden. Kerkenbouw blijft echter een geprivilegieerd randgebied: de bezinning op de menselijke en christelijke situatie wordt er op een bijzonder pregnante wijze in geconcretiseerd. Alle
wezenlijke vragen van de christelijke existentie van vandaag, moeten
hun beslag krijgen in de vraag naar de gestalte van het kerkgebouw:
de vraag naar de verhouding van het geopenbaarde christendom en de
menselijke religie; de vraag naar de plaats en de functie van het chris-
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tendom in de wereld; de vraag naar de eventuele behoefte van de
religieuze mens aan sacrale belevenisstructuren; de vraag naar de
expressiemogelijkheid van de moderne mens t.a.v. de bestaande eredienst; de vraag tenslotte naar de concrete urbanistische, bouwkundige
en artistieke vormgeving van dit alles met de psychologische en sociologische achtergrond ervan.
Omdat kerkenbouw iets te maken heeft met het doordenken van al
die wezenlijke verhoudingen, of:: omdat kerkenbouw de meest gevoelige
toetssteen is voor de rechtzinnigheid van ons denken over al die dingen, bestaat er een derde reden — dé reden — om de verklaring van
mgr. Bekkers niet voor een eindpunt te nemen, maar voor het begin
van een gesprek. Dit wil meteen zeggen dat w ij het antwoord van mgr.
Bekkers op al onze vragen, hoe positief we het ook onthalen, niet altijd
even overtuigend vinden.
Niemand zal nog betwisten dat het kerkgebouw de dag van vandaag
bescheiden en economisch moet zijn, dat het niet mag pretenderen te
zijn wat het niet is en wat er nog niet is, dat het in onze wereld geen
centrale plaats meer inneemt, dat het maar weinig kracht meer bezit als
getuigenis naar buiten, dat de verhouding van liturgie en liturgische
ruimte helemaal niet rechtlijnig of eenzijdig is. Of het echter ook wenselijk is het kerkgebouw zijn sacraal karakter te ontzeggen, is niet even
duidelijk 3 ) . Heel pertinent stelde een aandachtige krantenlezer — in
Nederland schijnt de aandacht voor deze dingen hypersensibel te zijn
— het multi-purpose kerkgebouw van mgr. Bekkers tegenover de beslissing van de paus, die het 'typisch sacrale karakter' van de SintPieter veilig wil stellen door de 'profane' audiënties er uit weg te
houden. Op de opvattingen welke achter deze beslissing staan, gaan
we nu niet in. We vragen ons slechts af, of het kerkgebouw als specifieke, sacrale ruimte geen spontane en nog steeds actuele vereiste is
van de christelijke viering.
Mgr. Bekkers schijnt, altijd volgens het krantenbericht, wel te geloven in de mogelijkheid de nieuwe kerkgebouwen meer dan één functie
te geven door ze tevens dienstig te doen zijn aan niet-liturgische plechtigheden. Het sacrale karakter van het kerkgebouw wordt in dit perspectief wel niet volkomen genegeerd, maar toch fel afgezwakt. Ziet
men het kerkgebouw niet meer als de woontent van de Allerhoogste,
maar als een ontmoetingscentrum dat uitnodigt tot een samenzijn van
de mensen met de mensgeworden God, dan verlegt men wel de sacrale
inhoud, maar men tast de sacraliteit zelf niet aan. Gaat men het kerkgebouw echter ook gebruiken voor niet-liturgische bijeenkomsten, dan
doet men dat wel.
De vragen die wij stellen, zijn deze: 1. Moet de christelijke viering
een sacraal cultuskarakter hebben, dat uiteraard naar een exclusieve
liturgische ruimte tendeert (al is het daar dan ook niet per se aan gebonden) ? 2. Zo ja, hoe zal dat sacrale karakter in onze tijd geconstitueerd zijn? Toegepast op de kerkenbouw hangt de oplossing van deze
vragen samen met de rol die men de architectonische expressie toekent.
Volgens de berichten over de toespraak van Mgr. Bekkers schijnt die
miniem te zijn. De expressieve dimensie van de architectuur, die gestal-
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te geeft aan de liturgische geest en betrekkelijk onafhankelijk staat van
het liturgisch programma, wordt volledig in het duister gelaten. Over
architectuur wordt geredeneerd op een eng-functionele basis — een
standpunt dat al lang achterhaald is en op het ogenblik zelfs fel contrasteert met de meest vitale tendensen in de architectuur 4 ) . De situatie ligt hier zo ongeveer als op het vlak van de volkszang, die men tot
elke prijs wil invoeren terwijl hij in onze tijd en in ons milieu geen voet
meer aan de grond heeft 5 ) .
Onder vele aspecten trouwens laat zich hetzelfde fenomeen vaststellen: de gepropageerde vernieuwing in liturgicis is vormelijk gezien —
en liturgie is toch in wezen vormelijk — even tijds- en levensvreemd als
datgene wat zij wil vervangen. Zij draagt onmiskenbaar de sporen van
een gesloten, cerebraal en weinig oorspronkel ijk denken. Ter illustratie
stipten we reeds de architectuur en de volkszang aan, maar we kunnen
deze voorbeelden nog uitbreiden tot een ander punt uit de toespraak
van mgr. Bekkers: het zoeken naar verlenging van de liturgische vieringen in gezellige onderonsjes (en het maken van de liturgieviering
zelf tot zo'n onderonsje). Dit ligt o.i. al even weinig in de lijn van onze
moderne sociale gedragingen.
Een besliste toepassing van een eng-functionele opvatting van het
kerkgebouw is goed te plaatsen als een afwijzing van de wilde bouwerij
van de laatste jaren. We vrezen echter dat een opvatting als die van
mgr. Bekkers van de weeromstuit een armoediger, onmensel ij ker,
wereldvreemder sacraliteit in het leven zal roepen dan diegene waartegen ze wil opkomen. De sacraliteit (naar ons gevoelen inherent aan
een gemeenschappelijke religieuze, daarenboven sacramentele, beleving) moet beslist een levende sacraliteit zijn, een stuk levende cultuur,
waarin wij ons spontaan kunnen bewegen. Daarvoor was vernieuwing
broodnodig. Maar die sacraliteit kan o.i. niet opgegeven worden zonder schade voor de religieuze beleving en zonder verlies aan menselijke
waarden. We durven niet beweren dat die levende sacraliteit per se
een eigen exclusief kerkgebouw postuleert, maar veel zal het toch niet
schelen.
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1) Cfr. Op zoek naar het kerkgebouw van morgen (Ambo-reeks). — De Fontein,
Utrecht, 1964, pp. 70-78.
2) Ibid. -- Mgr. Bekkers neemt ongeveer het standpunt in dat in het vermelde boek,
uitgegeven door Sint Adelbert, wordt voorgestaan. Het besluit van dit boek is: „Wanneer de kerk slechts conditie voor de samenkomst van de gelovigen is, dan verliest zij
haar specifiek karakter. In het verdere perspectief ligt dan, dat elke goede conditionering van het gesprek als kerkelijke ruimte kan gebruikt worden".
s ) We verwijzen naar onze artikelen over Rudolf Schwarz. Desacralisatie van het
kerkgebouw, in Streven, april 1962, pp. 645-651 en Naar een waarachtige kerkbouw.
Bij het werk van Marc Dessauvage, in Streven, april 1963, pp. 657-665. Het woord
sacraal gebruikten we daar in een enigszins engere en pejoratieve betekenis als synoniem voor het levensvreemde, als uitdrukking van een boven-menselijke, verstarde
orde. In die zin werd het ook gebruikt door kardinaal Dópfner op de Aschermittwoch
der Kiinstler 1964 te Mi nchen toen hij zei: „Een verengde opvatting van de liturgie,
die zich als een gewijde belevenis in een sacrale, van het leven afgescheiden sfeer voltrekt, kan ons inwendig niet aangrijpen". Op het ogenblik moet o.i. niet meer alleen
gepleit worden tegen het levensvreemde van een abstracte sacraliteit, maar evenzeer
tegen het gevaar van een even levensvreemde desacralisatie. Daarom gebruiken we
het woord sacraal hier in de zin van exclusief, voorbehouden aan, wat nog niet betekent levensvreemd of tegengesteld aan. We geloven immers dat het christendom de
tegenstelling profaan-sacraal in haar fundamentele oppositie wezenlijk heeft overwonnen, maar dat het zijn vrijheid moet beleven in de sacraal-profane structuur die met de
mens gegeven is. Om de eigenheid van het christelijk-sacrale beter te doen uitkomen
kan het woord sacraal in deze context ook door specifiek vervangen worden.
4) Cfr. de boeiende studie van de jonge Zwitserse architect Walter M. Ftirderer,
Kirchenbau von heute fur morgen? Fragen heutiger Architektur und Kunst, NZN
Buchverlag, Zürich, waarop we in een van de volgende nummers verder hopen terug
te komen.
5) Wij sluiten ons hier aan bij een punt van de kritiek die Leo Hanekroot in De
Tijd-Maasbode van 20 februari formuleerde. Dat wil niet zeggen dat wij het eens zijn
met alle punten uit deze alarmkreet over de vernieuwing van de kerkmuziek, die blijkbaar nog het meest gehavend uit de hervorming is gekomen. We zien niet veel in de
taak van de kerk als conservatrice van culturele goederen en zouden het bijvoorbeeld
niet als een verlies voor de kerk beschouwen indien de Vaticaanse musea in het bezit
van de Italiaanse staat zouden overgaan. Of als het gregoriaans, zoals de hofmuziek
van vroeger, in het muzikaal patrimonium van de mensheid op zou gaan zonder nog
langer als een specifiek bezit van de kerk te fungeren. Het wezenlijke van Hanekroots
betoog wordt daardoor o.i. niet aangetast: de kerk moet zich, zoals elke andere menselijke instelling, in een volwaardige cultuur incarneren. Die cultuur is die van de wereld
waarin de kerk nu leeft. Graag verwijzen we naar Kerk en Cultuur, in Streven,
januari 1965, pp. 313-317.

Enkele gedachten over
het Nederlands als Liturgische taal
M. J. GRANPRé NIOLIèRE

Broeders, gelooft me, gij bezit de Heilige Geest
in zover ge liefde hebt voor de Kerk.
Augustinus

I
eeuw heeft haar eigen gelaat. De negentiende eeuw schonk
E'ons een
ongekende bloei van de techniek. En nog bovendien een
schitterende en opzienbarende kunst, De 'moderne kunst'. Als een
laaiend vuur is ze door de landen van Europa gegaan; en niet het minst
door de koele dreven van ons vaderland. De harten gingen open: de
verwachtingen waren gespannen: wat zou er volgen op zulk een lente?
Nu zien we het. Op deze lente is tot nu toe geen zomer gevolgd.
Het vuur is gaan roken en smeulen. Er moet dus iets hebben ontbroken. Ook dit gaan we zien: kunst is lofzang van het schepsel op de
Schepper. Maar de Kerk was er niet aan toe aan deze wilde vloedgolf
een bedding te geven; ik bedoel: om deze fascinerende kunst dienstbaar
te maken aan haar eigen leven: aan de Heilige Liturgie.
Dit is een drama geweest; en het is dat nog. Wanneer men dit thans
in kerkelijke kringen inziet, en de deuren wijd open gaan om nog
binnen te laten van wat aan haar voorbijging, dan — laat me de beeldspraak nog even voortzetten — komt veel modder in onze kerkruimte
mee naar binnen.
Intussen heeft de 'techniek' — de term is niet geheel juist, maar de
bedoeling is duidelijk — niets van haar stuw- en werfkracht verloren.
En het is niet alleen uitwendige kracht: het is een macht, een macht
over de geesten, die het technische denken in de harten doet zegevieren
en die dus het liturgische leven naar de achtergrond terugdringt.
Want de stofbewerking en het gebed verhouden zich als begin en eind
van ons werken.
„Vrijwel elk eerzaam gebruik van de stoffelijke dingen kan gericht
worden op de heiliging van de mens, op de verheerlijking van God",
zegt de Constitutie over de Liturgie. Er is zodoende iets scheef gegroeid, en men voelt het ook als bij ingeving: de technische wijze van
denken sluit een wereld voor de godsdienst af. In haar beperking is ze
tegennatuurlijk; ze is dit in tegenstelling tot de liturgische geest, die
— wat men er ook van zeggen mag — met de natuur van het redelijke
schepsel is gegeven. Want aan ieder effect is eigen tot de oorzaak
terug te keren: „God roept alle dingen tot zijn eigen verheerlijking".
(Dionysius) .
God roept ons tot de heiliging van zijn Naam. Hij vraagt niets
anders. Hij vraagt niet om de technische vooruitgang te breken, maar
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wel om de ramp af te wenden, die een eenzijdige vooruitgang over ons
zou brengen. De Liturgie heeft als zodanig geen doel in de wereld:
ze is gericht op de eer van God, en gevolgelijk op de heiliging van de
mens. Daarom vinden alle dingen hun einddoel in de eredienst; en
daarmee hun laatste maat en medicijn: het geneesmiddel voor de grote
kwaden en kwalen.
We hebben er, ondanks de waarschuwingen en initiatieven van de
heilige Paus Pius X, wel lang op moeten wachten; maar nu gaan we,
wellicht het laatste ogenblik dat ons nog gegeven is, door de wind.
Paus Joannes XXIII tastte door. Wat heeft hem voor ogen gestaan?
Hij moet Pius X nog gekend hebben, de grondlegger van de kerkelijke
vernieuwing. In Frankrijk heeft hij de hervorming door Solesmes van
nabij leren kennen. In het Oosten werd de geur van de oude Liturgie
hem dierbaar. In elk geval, als Paus heeft Joannes XXIII de stap
gewaagd. Men verschrok ervan, vooral in zijn omgeving. Eens, in een
gezelschap van prelaten, werd hem gevraagd waarom hij zich al die
rompslomp op de hals haalde. Toen stond de spontane opperherder op,
liep zwijgend naar het venster, wierp het wijd open, en zei met een
stralend gezicht: 'ecco'. De opening moest worden geforceerd, hoeveel
rationalisme, hoeveel romantiek er ook mee naar binnen zou waaien.
En nu, een jaar geleden, op 25 januari 1964, de dag waarop de
bekering van de apostel Paulus wordt herdacht, is als eerste vrucht van
het Concilie de Constitutie over de Heilige Liturgie afgekondigd.
Waarom heeft het Concilie juist dit onderwerp voorop doen gaan?
De Constitutie zelf geeft er antwoord op: „De Liturgie is de top waarnaar de Kerk in al haar handelingen streeft, en tevens de bron waaruit
al haar kracht voortvloeit". En verder: „Zo stroomt uit de liturgie als
uit een bron alle genade toe en worden op de meest krachtdadige wijze
die heiliging van de mensen en die verheerlijking van God in Christus
verwerkelijkt, die het doel zijn van alle andere werken van de Kerk'' 1 ) .
Dus ook het Concilie heeft zich gehaast om eerherstel te brengen
aan God, en om, door dit krachtigste aller medicijnen het grootste der
gevaren af te wenden, namelijk de onherstelbare scheiding van 'Civitas' en 'Ecclesia'. Nu heeft ook het Nederlands episcopaat in een
on-nederlands tempo gevolg willen geven aan deze oproep van het
Concilie. Dit mede door invoering van de volkstaal, naast het Latijn,
waartoe in de Constitutie de deur werd geopend.
Zo is dan op de eerste dag van de Advent het Nederlands verheven
tot de rang van een liturgische taal. Over de draagwijdte van dit ver
strekkende besluit waag ik hier enkele woorden te zeggen. Ik zie er
niet aan voorbij dat de Hervormers ons hierin zijn voorgegaan, al
eeuwen geleden. Zij hadden het evenwel beter dan wij: hun beweging
was overheersend anti-liturgisch. En het Nederlands was nog anders;
het was nog niet de droge handelstaal die wij gebruiken. Doordat de
1 ) Katholiek Archief 19-20 van 1964 § 10. Prof. Dr. H. Schmidt S.J. geeft in zijn
boek: De Constitutie van de Heilige Liturgie andere redenen: voorbereiding door de
liturgische beweging en zorgvuldige behandeling van het concept, enz.
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grote literaire beweging van de vorige eeuw — thans nog maar een
kleine beweging — niet wezenlijk populair is geworden, is het Nederlands — vooral 'het Hollands' — een overheersend functionele, dat is
een min of meer dode taal geworden. En nu wil onze Kerkprovincie met
dit middel streven naar haar hoogste top. Dit probleem houdt mij bezig.
Het moderne Nederlands zal nu moeten worden verzorgd, tot het die
adel, die luister en die lichtheid verkrijgt, die van een liturgische taal
moet worden gevraagd.
De zorg zal allereerst moeten uitgaan naar het spreken van beschaafd Nederlands. Ik had het voorrecht op de H.B.S. te worden
onderwezen door een leraar die ons daarin kostbare lessen gaf en die
niet ophield ons voor te houden: „de eirste verijste van de Neiderlanse
taol isse suifere uitspraok''. Kijk, zoiets vergeet men niet. En nu is de
vraag hoe de jonge priester zich een eventueel dialect zal hebben af te
leren. Hierop is maar één afdoend antwoord: door het nooit te hebben
aangeleerd. In elk geval zal het spreken van zuiver Nederlands zo jong
mogelijk moeten worden aangeleerd. Hier ligt een taak voor de lagere
school.
Van meer belang dan de uitspraak is de taal zelf. Vergeleken bij het
Latijn is het Nederlands, ondanks alle kwaliteiten die ons dierbaar zijn,
een vrij stroeve en — het woord moet er nu maar uit — een wat achterhoekse taal geworden. Uitnemend geschikt om zich juist uit te drukken,
zeer geëigend als commerciële taal, wat het dan ook, onder de invloed
van het handeldrijvende en zich industrialiserende Holland, meer en
meer is geworden. Waar het evenwel niet om transacties gaat, is er bij
ons — hoewel niet bij ons alleen — een neiging het zich gemakkelijk te
maken, en zich van nietszeggende woorden te bedienen, waarbij de
enige eis is dat ze in de mode zijn. Zoals: 'ergens' voel ik me door dit
'gebeuren' 'bepaald' 'lekker'; want ik leef 'horizontaal' en doe 'existentieel' aan 'medemenselijkheid'. Dat vraagt het 'aggiornamento' en al
het andere is 'waardeloos'. Dat is zo de taal in de alfabetische wereld
van A.B.C., de K.V.P., de E.F.G., de E.N.Z. Zodra het evenwel te
doen is om de tedere bloem van het inwendige leven, dan worden we
op eenmaal martiaal: dan gewagen we van losslaan, openbreken, doorstoten en uitdragen. Een taal waarop de sloper en de uitdrager jaloers
kunnen worden.
Het is nu op deze grondslag dat de Nederlandse Kerk aan het vertalen is. Er zijn al resultaten. Is het geoorloofd de meest gebruikte
termen eens in de weegschaal te leggen? Ik neem dus: 'De Heer zij met
u' . Het 'zij' is wel in onbruik geraakt. Dit is geen bezwaar: zoiets is
zelfs gewenst. Het is gewenst omdat het aan de liturgische taal een
zekere tijdeloosheid verleent, en door het zeldzame gebruik iets bovenhet-gewone-uit. Tenslotte ook omdat het oud-Nederlands nog een geur
van deftigheid bezat.
Maar dan volgt: 'En met uw geest'. Dat is minder gelukkig. Dat zou
een oude Nederlander of een moderne Zuid-Nederlander niet over zijn
lippen krijgen. Elke taal heeft nu eenmaal haar zwakke steden. En
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daartoe behoort dat men op een w geen g laat volgen. Dat kan men
niet uitspreken. Dus of: 'En met uw ziel', of, als men 'geest' wil behouden: 'En met uwen geest'. Dat is ook een oude en waardige vorm; het
past zich dus bij het voorgaande aan, en het heeft ook de voordelen
die daarbij al zijn genoemd.
Nauwelijks heb ik dit neergeschreven, of ik struikel over: 'Heer, ik
ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord,
en ik zal gezond worden'. Opnieuw wordt onverdroten met de taal
omgegaan. Laat ik enige bezwaren mogen formuleren. Om te beginnen:
het Latijn is rijk aan klinkers, maar in onze taal hebben de consonanten
de overhand. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan: liever geen tien
medeklinkers in twee lettergrepen; zoals: 'spreek slechts'. Er zijn andere mogelijkheden. Laat ik er een van noemen: 'maar één woord van U'.
Zou er bezwaar zijn dat dit geen volkomen zinsdeel is, dan zou er op
kunnen volgen: 'zal mijn ziel doen genezen'. Alleen is het ritme van
een driedelige zin voornamer dan een van twee delen. Zo blijft het
altijd wikken en proeven.
Hiermee raak ik aan de weegschaal van het ritme. Het ritme is nog
belangrijker dan de woordkeus — behalve in rapporten en handelsverdragen. Waarom? Plato zal het zeggen: „Alle kunst berust op maat
en verhouding". En verder: „Van alle dingen gaan ritme en harmonie
het diepste door in de ziel". Maar weer vraagt het wantrouwende verstand: waarom?
Men kan hier nauwelijks met enkele woorden op antwoorden. Laat
het volgende volstaan: Het eeuwige gaat vooraf aan het voorbijgaande
en voor de eeuwigheid zijn wij geschapen. Nu komt alles wat wetmatig
is van de hemel, en dit komt tot ons onder de drie gedaanten van het
goede, het ware en van het schone. Maar omdat het schone — voor
ons — dáár is waar de geest zich in de stof incarneert, — en dat is in
ritme en harmonie — is de Schoonheid het eerste wat we aan de oever
van de eeuwigheid ontmoeten. Ze is ook datgene waartoe alles eenmaal
terugkeert: „In het schone worden alle dingen verenigd". (Dionysius) .
Voor deze gedachten moeten we naar de ouden terug: want wij,
late zonen van de negentiende eeuw, zoeken het meer in daverende
dynamiek. Maar we zullen er weer aan moeten, en de Constitutie gaat
ons hierin voor.
Het ritme dus. In deze weegschaal treft het nu al dadelijk, dat het
'spreek slechts' een spondeus is: twee zware syllabes. Dat klinkt stug.
Wat er op volgt, 'één woord', is het nog eens. 'Tot mij' was ook al een
spondeus. En, waarachtig, 'ik zal' is het nog een keer. Het is geen
wonder dat iemand er doorheen strompelt, terwijl het 'Domfine, non
sum dignus' licht voortglijdt over een gladde weg van dactili: telkens
twee lichte na één zwaar accent. De vergelijking valt nogal in ons
nadeel uit.
Ik ga verder. Het ritme heeft niet meer dan één tegenstelling. De
harmonie evenwel omvat het geheel van alle complementen: ze verhoudt zich tot het ritme enigszins als de ziel tot het lichaam. Ze betreft
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dus voor alles de verhouding van geest tot stof. Weer roep ik Plato tot
getuige: „Bij het schone gaat men van het bijzondere naar het algemene, van het stoffelijke naar het geestelijke".( Symposium 210c ) . De
dichters hebben het altijd zo verstaan, zowel de oude ( „Mud ist mein
Fusz, und mud ist meine Seele" Chinesische Flote) , als de nieuwere
(„Ik ween om bloemen in de knop gebroken .... Ik ween om liefde die
niet is ontloken". Kloos) .
Nu, aan deze bloem van harmonie beantwoordt ook de oorspronkelijke schuldbelijdenis, die begint met het dak en zich, complementair,
verheft tot de ziel. Bij de nieuwe vertaling heeft men dus het dichterlijke element in de wortel aangetast.
En weer vraagt men: waarom?
Het is een vraag die het hart van de liturgie raakt: de vraag namelijk
of de poëtische vorm nu wel zo belangrijk is. Gaat de waarheid, de
waarheid op de man af, niet boven alles? Het is de vraag van de eeuw:
de vraag van het functionalisme in de kunst, en van het rationalisme in
de wetenschap, en — niet het laatst — over de desymbolisering van
het mysterie. Weer moet ik tot Plato teruggaan: „Uit de liefde voor de
Schoonheid zijn alle goede dingen voor goden (Engelen) en mensen
voortgekomen". (Symposium 197b) . En Plato staat hier niet alleen: bij
kerkvaders en bij Thomas vinden we dezelfde gedachte terug.
De waarheid komt er niet aan te kort; ze kan tot haar volle recht
komen in de prediking. Het goede is het voorwerp van de moraal.
Maar aan de Liturgie, 'de bron waaruit alle kracht voortvloeit', komt
het primaat van de schoonheid toe. Zonder waarheid geen verkondiging; en wie de moraal niet acht, kan geen zielzorger zijn; maar wie de
poësie verwerpt, plaatst zich buiten de Liturgie.
Zulke scheidingen zijn uiteraard niet absoluut. Schoonheid is er ook
in een goede rede. En zo bevat de eredienst ook de waarheid, maar
uiteraard: op de wijze van het schone. Ook het goede is er in aanwezig,
en zelfs het specifiek menselijke, het geestelijke goed, namelijk het
symbool; en wanneer men het begrip Liturgie breed neemt ook het
sacrament, en wel het symbool van alle symbolen: de Eucharistie,
waarin het teken hoogste werkelijkheid is geworden: het brandpunt
van schepping en menswording en verlossing en heiliging.
De natuur van de kunst zelf beweegt ons tot de taal der symbolen.
Daarom zegt de kunstenaar niet 'mij', maar 'mijn dak'; niet 'ik', maar
'mijn ziel'. En hij volgt niet de weg van 'mij' tot 'ik', want dit is in het
geheel geen weg, doch die van het huis tot de ziel, dat is van de stof
naar de geest. De meester zelf sprak ook 'niet anders dan in gelijkenissen'.
Op de gestelde vraag antwoord ik dan: de Schoonheid is de zelfstandigheid van de Liturgie. Velen zijn thans van een ander gevoelen,
en men zal wellicht vragen of deze opvatting niet regelrecht tot esthetisme voert. En of, na deze Constitutie, iedere priester nu meteen maar
een goede zanger zou moeten zijn. Volstrekt niet: het gaat niet, in elk
geval niet alleen, om het resultaat, maar om de toeleg. De kerk is geen
opera. Waar deze toeleg aanwezig is, wordt ook het niet-schone als
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schoon ervaren. En waar de schoonheid van de kunst om zichzelf
wordt gezocht, wordt het als dissonant, als bederf van het beste: als
esthetisme, geschuwd.
En weer vraagt men: waarom?
Waarom moeten wij bevreesd zijn voor het esthetisme in de Liturgie,
niet minder dan voor het koele naturalisme, dat thans bij iedere vernieuwing dreigt binnen te komen? De Liturgie is te vergelijken met de
bruid: haar gewaad heeft luister, maar het geheel van haar schoonheid
blijft inwendig. De estheet bepaalt zich tot het kleed; en het eigene,
het onvervangbaar eigene van de Liturgie is juist dat men, ermee vertrouwd rakende, steeds dieper achtergronden gaat leren kennen. Dit is
wat de Liturgie als kunstwerk boven iedere beschaving verheft.
Aan de weinige woorden 'Heer, ik ben niet waardig dat Gij komt
onder mijn dak', kan dit al worden toegelicht. Vooreerst wijzen deze
woorden terug naar de heilige Schrift. De herinnering zelf geeft al een
dieptedimensie; in dit geval zelfs een grondeloos diepe achtergrond,
omdat het woorden betreft van het eeuwig Leven.
Hoe heeft men in de vertaling dit licht kunnen doven?
Deze woorden roepen, verder, iets op. Uiteraard. Iets van het meest
fundamentele schoon, namelijk de tegenstelling van het schepsel tot
zijn God: van zijn deemoed, zijn geloof, zijn hoop en van zijn naastenliefde; dit tegenover de almacht en de overstralende 'menslievendheid'
van onze Heer. Daarom is het een mooi verhaal, dat deze woorden in
herinnering roepen. Vroeger, toen de mensen nog tranen hadden, moeten ze erom geweend hebben. Het is een episode die het gemoed roert,
en die de tendentie heeft in de gelovige juist die gevoelens op te
roepen, die hij zich wenst, als hij, onwaardig, de Heer tegemoet gaat.
Het is vervolgens karakteristiek voor de eredienst dat hier niet het
individu aan het woord is, maar de Kerk zelf, en dit naar het voorbeeld
dat de Heer ons voorhoudt: „De woorden die Ik spreek zijn niet de
mijne, maar van Hem die mij gezonden (geroepen) heeft". Dit heeft
ook voor ons te gelden: „Men moet het hart in overeenstemming brengen met de woorden'', zegt Vader Benedictus, en de Constitutie zegt
het hem na. Dat is in overeenstemming met het gevoelen van de Kerk,
dus van de Heer zelf in zijn menselijkheid: het gevoelen waardoor Hij
leven aanneemt in ons.
Kinderen dreunen zulke woorden op. En als ze hun niets zeggen,
gaan ze die later haten. Maar wanneer hun nu eens éénmaal het
verhaal van de Romeinse hoofdman echt goed wordt verteld, zó dat ze
het zich later herinneren, zou dat niet een weinigje over die dreun heen
helpen, net genoeg om in de gewijde sfeer, tred na tred, te naderen tot
die gevoelens van overgave en geloof, die behoren bij de grote stap van
de gelovige, de stap naar de plaats van ontmoeting met de Heer.
Want niets dringt dieper in de ziel dan de harmonie, de harmonie
van het tijdelijke met het eeuwige, en die vinden we vooral in de woorden van de Schrift: het 'materiaal' van de Liturgie.
Waarom dit nu allemaal in de vertaling losgelaten?
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II
Om hierop te kunnen antwoorden, zal ik wat dieper moeten graven.
Vertalen is niet zo eenvoudig. De Kerk profiteert er nog altijd van
dat Hiëronimus deze kunst zo goed heeft verstaan. Eenvoudig is het
nooit. Maar hier gaat het — evenals voor Hiëronimus -- om een stof
die in zeker opzicht onvertaalbaar is. Want bezit een tekst de patina
van de ouderdom, dan gaat bij vertaling zeker iets van de glans verloren. En in zover de stof deel heeft aan de schoonheid, is ze onverbrekelijk één met haar materiële vorm. Dan is een herschepping nodig.
Vooral daar waar de liturgische taal geheel zichzelf wordt: dat is in de
zang.
Dit is de vraag die velen benauwt: wat zullen we geven in de plaats
van de Gregoriaanse melodieën? Ze worden overstemd door het geraas
der motoren; maar Mozart had ze wél gehoord, en hij had zijn hele
oeuvre willen geven voor één Gregoriaanse introitus. Waardoor zullen
we deze zangen vervangen, die de oude Vaders, volgens het brevier,
van de Engelen hebben geleerd? (En dit is aannemelijk wanneer we
het begrip 'leren' ruim genoeg verstaan, en zolang we tenminste de
Engelen niet hebben ,weggepromoveerd') .
Maar met een vertaling en een nieuwe muziek zouden we niet klaar
zijn: de hele overgeleverde Liturgie is een beproefde eenheid met zijn
vormen en symbolen, gedrenkt in een joods-latijnse geest. Een volledige herschepping zal niet kunnen uitblijven. En deze zal moeten tot
stand komen met de stof van een heel oude traditie, en met de vormen
van een héél juveniele beschaving. Hebben wij onszelf niet wat te
hoog aangeslagen?
Hier raken we de kern. Tevens de gevoelige plek. Wat moeilijk is
door de opgave, wordt bijna onoverkomelijk door de situatie: door de
vervreemding tussen Kerk en Wereld; dat is: tussen Liturgie en beschaving. De ontwikkeling van de Liturgie is immers, van de menselijke kant gezien, een werk van beschaving. Harmonieert een cultuur
niet met de verheven natuur van de eredienst, dan dreigt elke verandering op een misvorming uit te lopen. En, het is een situatie waarover
ieder zich verontrust, hoever liggen cultus en cultuur thans uiteen.
En toch zijn het twee woorden van eenzelfde stam: twee takken van
eenzelfde boom. Een blik op het verleden toont dat ze oorspronkelijk
niet gescheiden waren. Later, toen de grote beschavingen zich konden
ontwikkelen, ontstond er een breuk. Nog niet van de cultus met de
beschaving, maar met het domein van de arbeid. De arbeid werd op
slaven, en meestal ook op vrouwen, afgewenteld. De kunst bereikte
niettemin een grote hoogte, doordat de gehele levensvorm op de verering van het eerwaardige was gericht. Maar bij een rustige beschouwing ervaart men een leegte dóórdat de arbeid mechanisch is verricht.
Hierin bracht het christendom verandering: de arbeid werd opnieuw
op de beschaving afgestemd. De stenen blijven ervan spreken. Toch
heeft men lang naar een nieuw evenwicht moeten zoeken. De oude
toestand keerde immers niet terug, ook, en vooral, doordat de gods-
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dienst een eigen zelfstandige vorm kreeg. Er is geen sprake meer van
een fusie: er heeft zich een orde uitgekristalliseerd. Dat wil zeggen dat
nu, en voor het eerst, en althans naar het wezen, een volledig hiërarchieke structuur werd verkregen. Voor het eerst werd nu de aarde een
afspiegeling van de hemel, in zover er een orde-eenheid groeide, namelijk door een wezenlijke rangorde van arbeid, beschaving en Liturgie,
elk met een aangewezen domein.
Als dit zich nu eens voluit had kunnen ontwikkelen! Maar nog
voordat 'de christelijke beschaving' zichzelf geheel had gevonden,
scheurde het net. En nu zelfs naar twee kanten. Grof genomen met de
Renaissance. Weer wordt de arbeid slaafs. En ook hiervan getuigen
de stenen: het is reeds aanwijsbaar onder de fraaie oppervlakte van de
barok-architectuur. Thans toont de breuk zich onverhuld — voor wie
het zien wil — in de functionele bouwwijze.
Aan de andere kant sloot de Kerk haar deuren, en liet de beschaving
over aan het naturalisme. Ook dit verkondigen ons de stenen.
Wat ons bedreigt is een diepe inzinking, en wat we thans behoeven
is een ingrijpende hervorming, zo diep en zo omvattend, dat we er óf
hopeloos bij zouden worden, ofwel maar besluiten de dag te plukken
zonder meer.
Wie de ogen opent, moet het zien hoe we afglijden, al is het nog
enigszins gecamoufleerd, naar een woeste en ledige aarde. Laat ik dan
openhartig mogen spreken. Heeft de democratische revolutie nog middelen achter de hand tegen de verbijsterende gevaren van deze eeuw?
Wat vermogen we eigenlijk tegen de grote begeerten der naties, en
tegen de kleine driften van het mensenhart? Hebben we afdoende
medicijnen tegen de onverzadigbare verlangens van de arbeiders? Hun
arbeid heeft als zodanig met beschaving weinig te maken. Hoe kunnen
we hun dan vreugde in het werk hergeven, en verantwoordelijkheid
voor hun aandeel? Hoe leren we hen een menswaardige besteding van
de steeds langer wordende vrije tijd? En welke wapens bezit ons arsenaal tegen de verwildering van de zeden, en tegen de eigenmachtigheid
van de jeugd? Waar is het gezag, waarvoor we haar eerbied zouden
kunnen leren?
Wat deed de Kerk? Ze heeft zich wel neergebogen over de onterfden. Ze heeft richtlijnen gegeven voor sociale rechtvaardigheid. Ze
heeft haar priesters tot sociale werkers gemaakt. Heeft het de arbeiders
teruggehouden? Ook in de gelederen van de gelovigen werd gezocht en
gezwoegd. Waar zocht men het? In de wereld meer dan in de Kerk.
Men zocht het meer bij de onwetenden dan bij de alwetende God. Men
was geneigd het weifelend geweten te verheffen boven de goddelijke
wet. En het eigen inzicht boven het mysterie. Men legde meer nadruk
op het onderling „gesprek" dan op het gebed; dat is op de samenspraak met de Heer en met zijn Engelen en Heiligen. „Medemenselijkheid" telde meer dan liefde voor de Kerk, En men zocht meer de
gedachte van Marx dan het gevoelen van Christus.
Het is op zichzelf goed. Het wordt allemaal in deze zich humaniserende wereld meer en meer nodig. Maar het bleef te veel in de louter
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menselijke sfeer. Het was beneden de maat van deze eeuw: niet genoeg
om zulk een wereld op gang te brengen.
Maar nu zegt het Concilie: vrienden gaat hoger op.
Alzo zwoegden de zwoegers, en aldus speelden de spelers. Maar
hun hart kon niet vergeten dat de wezenlijk goede gaven van boven
komen. Toen dan Paus Johannes zijn besluit nam tot een wereldvergadering, keken allen, werkers en spelers, gespannen toe wat deze brengen zou. Wellicht verwachtten sommigen dat de verlossing kant en
klaar in de schoot zou vallen. Misschien keken sommigen te veel naar
de menselijke zwakheden. Mogelijk hebben de zwartkijkers ook te vaak
met hun menselijk oordeel de adem van de Geest overstemd; tenminste
voor ons. Maar het laatste woord is aan de waarheid; en eenmaal zal,
naar mijn verwachting, blijken, dat het Concilie onmiddellijk de roos
getroffen heeft. Het Concilie namelijk heeft haar aandacht het eerst
gericht op het herstel van de hiërarchie in de top, op de heilige Liturgie,
„de voornaamste en onmisbare bron voor het verwerven van de ware
christelijke geest", zoals de Constitutie het met de woorden van Pius X
formuleert.
Dit is niet alleen mijn mening; een zo kritische toehoorder van het
Concilie als professor Hans Kiing schrijft in Elsevier: „Alleen de
liturgie-hervorming ... was al een concilie waard geweest".
Hiermee herleeft de hoop.
Maar niet alleen hoop. Want nu is het de taak van de Kerk-provincies de Liturgie te doen herleven èn in haar verschijning èn in de harten.
En dit, als gezegd, met de middelen van een beschaving in verval, van
een wereld die, volgens een woord van Péguy, „schijnt te gedijen tegen
iedere beschaving in".
Wat ons hier te doen staat? Het is ondenkbaar dat de christelijke
beschaving, de enige en de universele beschaving, zoals Paus Pius X
die genoemd heeft, enig omdat ze gehéél met de mensen-natuur overeenstemt, — dat die totaal zou zijn uitgeput. Wat overeenstemt met de
grond van het mensenhart kan door beroving, verminking en doelbewuste bestrijding niet worden uitgeput. Wat er dan te doen staat is de
vruchtbare krachten, die ondanks de golf van naturalisme er nog in
aanwezig zijn, te onderscheiden en te veredelen. Zorgvuldig en met
geduld.
Ter illustratie van deze gedachte werd hier gesproken over de taal.
Maar niet alleen voor de taal, ook voor de andere kunsten geldt in
meerdere of mindere mate dezelfde vraag; dus voor de zogenaamd
„vrije kunsten" en voor de architectuur en daarmee ook voor de bouwtechniek. Want ook de kunsten (en technieken) vormen onderling een
hiërarchie — een bijna vergeten waarheid — een rangorde die hen
wezenlijk samenbindt en die hen richt naar het heiligdom.
Zoals het dan de taak van de architectuur is — en dus van de
architect — om naar vermogen de sector van de arbeid te verzoenen
met die van zijn kunst, is het, van de andere kant, aan de bouwkunst de
passende ruimte te scheppen voor de Liturgie, de ruimte dus waarin de
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liturg zichzelf kan zijn. En waar deze tot zichzelf komt, komen ook de
mede-gelovigen tot hem èn tot elkaar. Zo hangen allen en alles tezamen.
Ik veroorloof me hier een enkel woord over de kerkelijke architectuur
in te voegen. Het is — gelukkig — niet volgens de letter van de Constitutie, het is volgens de geest ervan, dat in de — laten we hopen —
naaste toekomst bedehuizen zullen verrijzen die een nieuwe geest ademen; ruimten die we ons denken als klein van formaat, maar in zeker
opzicht groot door de adel van terughouding en stille luister; gewijde
ruimten waar men samenkomt als „huisgenoten van God".
Maar waar allen en alles innig samenhangen, is er een orde, en elke
rangorde heeft een begin. Dit is niet de kerkelijke kunst, noch zelfs de
liturgie: het is de liturg. Bij hem ligt het punt van uitgang, en daarmee
wil ik dan eindigen.
* * *

Er is gestreden over de vraag of de priester zich zal hebben om te
keren aan het altaar. Ook hierin vraagt de Constitutie hoger op te
gaan: zij vraagt niet dat de bedienaar zich zal omkeren aan het altaar,
maar naar het altaar; zij vraagt dat hij voor alles liturg zal zijn, dat hij
voorrang zal verlenen aan het „opus Dei". De Constitutie vraagt het
met aandrang, want „er bestaat geen enkele kans van slagen, wanneer
niet eerst de zielzorgers zelf diep doordrongen worden van de geest en
van de kracht der Liturgie, zodat ze er leermeesters in worden. Daarom
is het dringend nodig, dat er eerst gezorgd wordt voor de liturgische
vorming van de geestelijkheid".
Hieraan hangt, naar het me voorkomt, niet alleen het welslagen van
de Constitutie, maar van het Concilie als zodanig, en daarmee het
welslagen van een wereldhervorming, waarvan ieder, elk op zijn wijze,
de noodzaak gevoelt. De Constitutie geeft ook richtlijnen. Er wordt
nadruk gelegd op het gemeenschappelijk bidden en zingen, „ook door
de clerici die niet tot koorgebed verplicht zijn althans van een deel van
het goddelijk officie".
Er staat hier veel op het spel: door vertraging of door overijling, door
binnensmokkelen van eigen voorkeuren, door meer te willen dan de
Constitutie toelaat, of minder dan zij uitdrukkelijk bedoelt, zou veel
verloren kunnen gaan. De Constitutie waarschuwt, en Paus Paulus VI
waarschuwt opnieuw. In een rede gehouden op 24 oktober 1964 tot de
Raad van de Liturgie zei hij onder meer: ,,De nieuwe vormen moeten als
vanzelf uit de bestaande voortkomen" anders „zou men het niet een
vernieuwing van de Heilige Liturgie mogen noemen, maar eerder de
vernietiging ervan". Nog sterker wordt deze gedachte uitgesproken
in het „Decreet over de Oosterse kerken". Sprekende over de riten
wordt daarin verklaard, „dat in deze slechts veranderingen mogen worden gebracht op grond van hun eigen interne ontwikkeling".
Zoiets klinkt in onze oren wat ongewoon: heeft de kunst een eigen
leven? Een leven dat wij niet hebben te verwekken, maar eerbiedig
te cultiveren? Voor wie geen deel hebben, noch aan de beschaving,
noch aan de Liturgie, is dit onbegrijpelijk. Maar wat staat ons te wachten als het niet begrepen wordt?
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Het is duidelijk: het Concilie luidt geen nieuwe schepping in, maar
wel een nieuwe dag. Het wil onze voortgang; het wil zelfs een complete
bekering; maar niet door een breuk te slaan in de continuïteit van de
tijd. Zo hebben het ook de grondleggers van deze vernieuwing verstaan: zowel Paus Pius X als dom Guéranger hebben, naast zuivering
en ontplooiing, ook een grondig inzicht geëist in de wegen van een
valse vernieuwing, van het modernisme dus, en in de middelen zich
daartegen te weren. Ze voorzagen wat in dit uur van de geschiedenis
schijnt te zegevieren: de vernieuwingsdrift tot iedere prijs.
Maar deze prijs is hoog; namelijk het verlies van eerbied voor de
wet, voor de wetten op alle gebieden van het leven, waarbuiten, zoals
al de Grieken wisten, niets anders rest dan de barbarij. Het wordt in
dit licht begrijpelijk, dat de eerste resultaten van de liturgie-.herziening
niet zijn meegevallen. De moed zou ons opnieuw kunnen ontzinken.
Maar het gaat om een groot sociaal werk: „om de sociale vorm van
onze godsdienst" (dom Guéranger) , en dit vraagt tijd. Het vraagt veel
tijd en veel gebed. „Laat dan de priesters wenen aan het altaar'', vraagt
de Kerk in deze vastentijd. En we weten dat de Geest met hen, en met
ons, bidt in onuitsprekelijke verzuchtingen.
De verschijnselen hebben wel velen ontsteld; doch in dit bewustzijn
hervinden we onze hoop. En „la plus haute forme de l'espérance, c'est
le désespoir surmonté".

Ruimtelijke ordening

in Europees perspectief
DR. C. MIERMANS

principe van ruimtelijke ordening is direct terug te voeren tot
H ETde moderne
erbarmelijke woontoestanden in de negentiende eeuwse volksbuurten.

Deze toestanden leidden er toe dat minimumeisen werden gesteld aan de woningbouw (in ons land middels de Woningwet van 1901). Geleidelijk drong
het besef door, dat ook de situering van fabrieken, verkeersvoorzieningen en
recreatiegelegenheden weloverwogen moest plaats vinden. Het gemeentelijk
uitbreidingsplan (1921) vormde de wettelijke exponent van dit inzicht. Vervolgens werd duidelijk dat de lokale ruimtelijke vormgeving tevens een aspect is
van een gewestelijke situatie. Hiermee was het streekplan geïntroduceerd
(1931) . De ruimtelijke ordening binnen het kader van een streek riep allengs
de behoefte op aan een nationale ruimtelijke conceptie: het nationale plan
(1941) . De veronderstelling is logisch dat binnen het raam van een groeiende
integratie binnen West-Europa de noodzaak zal ontstaan van een bovennationaal ruimtelijk kader.
Doel van dit artikel is aan te tonen, dat het feitelijk ontbreken van dit bovennationale kader ingrijpende invloeden heeft op de ruimtelijke vormgeving in
nationaal kader.
Verkenning

Kenmerkend voor het leven van de moderne mens is, dat de dominerende
invloed van de 'natuur' is vervangen door wat in algemene zin is aan te duiden
met de 'wetenschap'. Wetenschappelijke verworvenheden bepalen in hoge mate
de moderne levenswijze. De industriële, stedelijke nederzettingen zijn hiervan
het directe resultaat.
Hoewel de stedelijke levensvormen niet alleen van onze tijd zijn, omvatten
de stedelijke concentraties thans een veel hoger percentage van de totale bevolking (van de ontwikkelde landen 50 procent en meer) dan tijdens de preindustriële periode het geval was (5 tot 10 procent) . Azië en Afrika zijn thans
nog de minst verstedelijkte werelddelen, waar resp. 13 procent en 9 procent van
de bevolking in steden is gevestigd. Australië daarentegen is het werelddeel
met het hoogste percentage stedelingen: 70 procent van de tien miljoen inwoners. Tot de meest geurbaniseerde landen behoren de USA, waar 66 procent
van de totale bevolking in steden woont, België met 65 procent, en Groot-Brittannië, Nederland, Israël en West-Duitsland, waar bijna 70 procent van de
onderscheiden bevolkingen in steden woont. Hiertegenover staat bijvoorbeeld
India met ruim 17 procent.
In tegenstelling met Europa en Noord-Amerika, waar de stedelijke bevolking
gespreid woont over vele steden, leven de stedelingen in Australië, Afrika, Azië
en Zuid-Amerika in hoofdzaak geconcentreerd in een klein aantal (zeer) grote
2
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steden. In Australië woont bijna 60 procent van de gehele bevolking in de
hoofdsteden van de vijf staten. De grootste van deze steden, Sydney, beslaat
een oppervlak dat acht maal zo omvangrijk is als van Amsterdam, terwijl de
bevolking nog geen drievoud is van die in onze hoofdstad. De Australische
steden hebben buiten het centrum weinig hoogbouw. Enorme rijen lage woningen ontberen, in de richting van de buitenkant van de steden in toenemende
mate, centrale voorzieningen zoals gas en rioleringen. Velen hebben daarom
eigen voorzieningen aangebracht in de vorm van anti-septictanks en zelfs van
verlichte voetpaden. Desondanks vormen de buitenwijken de minst comfortabele delen van de stad 1 ) .
Eenzelfde beeld, zij het in ongunstiger mate, vertonen de steden in ZuidAmerika, Azië en Afrika: naast enkele onevenredig grote steden, zijn er vele
kleine nederzettingen, die nauwelijks het begin van een stedelijk karakter bezitten. Vanuit deze nederzettingen trekken nog altijd velen naar de grote steden,
die zich manifesteren als complete en onafhankelijke concentraties van mensen
en bedrijvigheden. Middelgrote steden komen slechts incidenteel tot ontwikkeling. Brazilië biedt hiervan een treffend beeld: de twee grootste steden, Sao
Paulo en Rio de Janeiro, tellen elk ruim vijf miljoen inwoners. Steden met één
tot vijf miljoen bewoners ontbreken, terwijl er slechts vier steden zijn met een
inwonertal van 500.000 tot 1.000.000 en met een aantal van 250.000 tot
500.000 mensen 2). De dichtbevolkte buitenwijken van de grote steden, waar
geen sprake is van planmatige aanleg en van openbare voorzieningen, worden
zelfs niet tot het eigenlijke stadsgebied gerekend. De tragiek van de negentiende eeuwse stad van Europa herhaalt zich hier. In Peru en Brazilië wordt
met 'urbanisatie' bedoeld het aanbrengen van de allernoodzakelijkste voorzieningen in de slums aan de buitenkant van de grote steden.
Industriële kerngebieden
Er bevinden zich thans drie omvangrijke industriële brandpunten op de
wereld, die gemeenschappelijk hebben een grote concentratie van bevolking,
welke de grenzen van een stad ver overschrijden, en die bovendien een duidelijke tendens naar meer welvaart en groter welzijn vertonen. Het zijn de zogenaamde Atlantic Seaboard City, het Westeuropese kerngebied en het Russische
kerngebied rond Moskou.
Deze drie kerngebieden hebben hun oorspronkelijk centripetale groei, gericht
op de stad, omgezet in een centrifugale, gericht naar buiten. Ruimtegebrek en
hieruit voortvloeiende congestieverschijnselen, o.a. met betrekking tot het verkeer, en verkrotting van de centraal gelegen woonbuurten, hebben een hergroepering tot gevolg van economische activiteiten en van de woongebieden. Voorsteden komen tot ontwikkeling, de steden groeien uit tot agglomeraties, de
agglomeraties tot samenhangende verstedelijkte gebieden (conurbaties) .
1) T. Brennan, The Pattern of Urbanization in Australia, art. in Urbanism and
Urbanization, edit. by Nels Anderson, Leiden, 1964, pp. 58-59.
2) T. Lynn Smith, Urbanization in Latin America, art. in Urbanism and Urbanization, p. 130. Blijkens het onderzoek van T. Brennan in Australië, pp. 53-54, is de
situatie daar analoog: 58 procent van de totale bevolking leeft in 5 steden. Er zijn
slechts 10 steden met 50.000 tot 500.000 inwoners, en 246 met ongeveer 15.000 inwo-

ners.

RLiIMTELIJKE ORDENING IN EUROPEES PERSPECTIEF I

651

Het oudste en dichtstbevolkte van deze kerngebieden is het Westeuropese.
Dit kerngebied omvat de Theemsmonding met Londen als centrum, NoordFrankrijk met Parijs, het westelijk deel van de Bondsrepubliek met het Ruhrgebied als zwaartepunt, een oost-west verlopende strook van België met Brussel
als hoofdaccent, en westelijk Nederland met de Randstad Holland als brandpunt 3). In dit kerngebied wonen 47 miljoen mensen op een territoir dat vier
maal zo groot is als ons land. 27 Procent van de bevolking uit de vijf landen
woont op 10 procent van het gezamenlijke territoir, hetgeen neerkomt op een
gemiddelde dichtheid van bijna 400 bewoners per km2.
In Noord-Amerika strekt zich een verstedelijkt gebied uit langs de Atlantische kust, vanaf een punt ten noorden van Boston tot het 700 km zuidelijker
gelegen Washington D.C. Deze Atlantic Seaboard City telt 37 miljoen bewoners op een gebied dat vier maal zo groot is als ons land en zich uitstrekt over
10 van de 50 Verenigde Staten. 20 Procent van de Noordamerikaanse bevolking woont hier op 1 procent van het totale territoir, hetgeen neerkomt op een
gemiddelde dichtheid van 270 mensen per km2 4) .
Binnen een straal van 300 km rond Moskou — van Jaroslaw en Kostroma in
het noorden tot Toela en Rjazan in het zuiden — heeft zich sinds de revolutie
van 1917 een industrieel centrum ontwikkeld, dat thans 25 miljoen zielen telt
op een territoir dat zeven maal zo groot is als Nederland. Dit komt neer op een
gemiddelde dichtheid van weinig meer dan 100 inwoners per km2 . 10 Procent
van de Sovjet-bevolking woont hier op 1 procent van de gehele Unie van
Socialistische Sovjet Republieken.
De drie industriële kerngebieden verschillen fundamenteel van de overige
stedelijke concentraties elders in de wereld door spreiding van de bevolking
over een aanzienlijk groter gebied en over meer steden. De hier bedoelde
overige stedelijke concentraties vormen stippen op een overwegend agrarisch
gekleurde kaart. De drie kerngebieden daarentegen zijn vlekken. Dit laatste
spreekt in sterker mate, indien overwogen wordt dat buiten deze drie gebieden
ook nog secundaire kerngebieden zijn aan te wijzen. In de Sovjet-Unie o.a. de
industriële centra in het Donjetsbekken (Rostov), in de Oeral (Swerdlowsk)
en ten oosten van de Oeral (Nowosibirsk) ; in Noord-Amerika o.a. de centra
aan de zuidkant van de Canadese meren (Chicago) en aan de westkust (Los
Angeles); in West-Europa o.m. rond Birmingham, rond Glasgow en in de
omgeving van Hamburg.

Vergelijking van de kerngebieden
Een kwantitatieve vergelijking van de drie kerngebieden onderling toont
allereerst aan dat de Sovjet-Unie over veruit het omvangrijkste territoir beschikt.
Het territoir van de Verenigde Staten is weliswaar belangrijk kleiner, maar nog
altijd aanzienlijk groter dan dat van West-Europa. Ook wanneer het Westeuropese kerngebied wordt uitgestrekt tot alle landen aan deze zijde van het ijzeren
gordijn, dan blijft het verschil met de beide andere kerngebieden nog opmerkelijk.
3) W. Steigenga, Moderne Planologie, Utrecht/Antwerpen, 1964, p. 66.
4) Wolf von Eckardt, The Challenge of Megalopolis, Based on the original study
by Jean Gottmann, Megalopolis, 1961, Washington D.C., 1964, p. 54.
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U.S.S.R.: 22,4 miljoen km2 = bijna 700 maal zo groot als Nederland; 230

miljoen inwoners = gemiddeld 11 per km2.
U.S.A.: 7,8 miljoen km2 (zonder Hawaii en Alaska) — bijna 240 maal zo
groot als Nederland; 190 miljoen inwoners = gemiddeld 24 per km2.
West-Europa: 1,1 miljoen km2 = 34 maal zo groot als Nederland; 180 miljoen
bewoners = gemiddeld 170 per km2.
Europa ten westen van het ijzeren gordijn: 3,6 miljoen km2 =115 maal zo
groot als Nederland; 316 miljoen bewoners = gemiddeld 88 per km2.
Uit het bovenstaande volgt dat Nederland is op te vatten als een verstedelijkt
onderdeel van het dichtstbevolkte kerngebied. De gemiddelde dichtheid van
bevolking in ons land (ruim 350 per km2 ) steekt scherp af tegen de gemiddelde
dichtheid in Atlantic Seaboard City (270) en in het bijzonder tegen die van
het Moskouse kerngebied, waar deze (105) geringer is dan in onze dunstbevolkte provincie, Drente. Tegen deze achtergrond is het op zijn minst opmerkelijk te noemen, dat zowel in Nederland als binnen West-Europa een wereldstad ontbreekt met het niveau van New York en Moskou.
Een tweede verschil van fundamentele betekenis is, dat zowel de Atlantic
Seaboard City als het Moskouse kerngebied zwaartepunten vormen van nationale huishoudingen, terwijl het Westeuropese verdeeld is over vijf (van de
achttien aan deze zijde van het ijzeren gordijn gelegen) staten, die elk voor zich
hun eigen nationale onderdeel van het kerngebied beschermen, via kunstmatige
injecties stimuleren en dreigende congesties binnen eigen territoir afleiden.
Indien het Antwerpse of Hamburgse havengebied sterker aantrekkingskracht
blijkt te hebben dan Waterweg- of Noordzeekanaalgebied, of van deze bedrijven wegzuigt, ontstaat in Nederland een gealarmeerde stemming. Binnen de
U.S.A. echter verplaatsen zware industrieën zich vanuit de Seaboard City over
een afstand van hemelsbreed 700 km naar Chicago. Op Europese schaal zou
dit betekenen, dat zware industrieën van westelijk Nederland worden verplaatst
naar een punt in de omgeving van Genua of Marseille, naar het Middellandse
Zeebekken dus. Textielbedrijven gaan van de Amerikaanse oostkust naar de
zuidelijke Golfstaten, een afstand door de lucht gemeten van 1600 km. Op
Europese schaal zou dit inhouden, dat fabrieken uit het Ruhrgebied vestigingspunten vinden in Griekenland of op Cyprus. Verschuivingen van de Amerikaanse oostkust naar de westkust (4500 km), en vergelijkbare verplaatsingen
binnen de Sovjet-Unie, zijn vanuit het Westeuropese kerngebied niet eens
mogelijk aan deze zijde van het ijzeren gordijn.
Zowel in het Noordamerikaanse als in het Sovjetrussische kerngebied voltrekken zich dus ontwikkelingen, die in westelijk Europa vooralsnog irreëel worden
geacht en, vanuit nationaal standpunt bezien, niet verantwoord zijn. Hetgeen
we in Nederland decentralisatie noemen — een verschuiving bijvoorbeeld van
bedrijven uit de Randstad Holland naar Noord-Brabant of Friesland — is
binnen de beide andere kerngebieden niet veel meer dan een verplaatsing vanuit
de stedelijke centra naar de voorsteden. Indien we thans in Westeuropees kader
zouden kunnen handelen, dan zou zeker te overwegen zijn in hoeverre het
Middellandse Zeebekken te ontwikkelen is als secundair kerngebied in samenhang en in coördinatie met de ontwikkeling van het Westeuropese kerngebied.
Alleen de onvoldoend ver voortgeschreden integratie doet genoemde overweging thans irreëel lijken. Dit betekent evenwel niet dat ze ook inderdaad
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onwerkelijk is. Integendeel, de nog gebrekkige integratie verhoogt de ruimtelijke spanningen binnen het Westeuropese Kerngebied, speciaal in en rond
Nederland.
Nederland in West-Europa

Honderden miljoenen guldens worden uitgegeven om de beide Rijnarmen
een grotere diepgang te geven en om ,,Overig Nederland" tot (grotere) ontwikkeling te brengen. Binnen studiecommissies worden plannen beraamd om
nog verdergaande ontwikkelingen mogelijk te maken en de daartoe noodzakelijke verbeteringen aan te brengen in de ruimtelijke situatie. Om enkele voorbeelden te noemen: de zgn. Balgzandcommissie overweegt in hoeverre een
nieuwe haven bij Den Helder verlichting zal kunnen betekenen voor de
industriële concentratie rond het Noordzeekanaal. Tussen de nieuwe IJsselmeerpolders Zuid-Flevoland en Markerwaard zal een kanaal worden aangelegd
(Oostvaardersdiep), dat bestemd is voor de toekomstige uitbreiding van de
Amsterdamse haven in oostelijke richting. Al deze en soortgelijke maatregelen
en voornemens zijn binnen het nationale kader volledig verantwoord, evenals
de hiervoor uit te trekken bedragen, die ongetwijfeld astronomische vormen
zullen aannemen. Maar we durven/kunnen ons niet af (te) vragen, of ze in
bovennationaal kader de meest verkieslijke oplossing vormen. Bijgevolg dreigt
de nationale verdeeldheid een beslissend stempel te gaan drukken op de ruimtelijke vormgeving van West-Europa, terwijl toenemende integratie — en dus de
reële mogelijkheid van bovennationale ruimtelijke concepties — in de toekomst
steeds sterker als onontkoombaar is op te vatten, wil West-Europa een belangrijke plaats in de wereld behouden 5).
Bijzonder instructief ten deze is de nationale situatie binnen Nederland.
Omstreeks het jaar 2000 is de 20-miljoenste bewoner te verwachten 6 ). Dan
zullen rond 18 miljoen mensen in stedelijke kernen wonen. Hiervan zullen er
8 miljoen in het Westen zijn gevestigd 7). Dit betekent dat de stedelijke bevolking vanaf nu zal verdubbelen. In de komende decennia zal het aantal auto's
toenemen tot gemiddeld één per gezin, dus tot 6 à 7 miljoen. Het reële inkomen
zal ongeveer verdubbelen. De duur van de vrije tijd zal langer worden. Het
uiterlijk beeld van ons land zal de komende 40 jaar dan ook fundamenteel
veranderen. In dit verband kan men zich afvragen of wij nu beslissingen moeten
nemen over de ruimtelijke vormgeving, terwijl het nageslacht wellicht zelf
de vormgeving wenst te bepalen. Deze vraag is echter meer van academische
dan van werkelijke betekenis. Het ruimtelijk kader waarin we nu leven, werd in
5) De samenwerking in West-Europa beperkt zich tot vrijblijvende contacten in de
Benelux Commissie voor Ruimtelijke Ordening en het Permanente Comité voor de
Ruimtelijke Ordening van Noordwest-Europa.
Zelfs binnen het kader van de Benelux is de ruimtelijke integratie nog zeer onvolmaakt. Zo werd vanuit de Benelux Commissie voor Ruimtelijke Ordening in 1963
vastgesteld, dat de spoor-, water- en wegverbindingen niet gecoördineerd zijn en dat
hieruit ongunstige invloeden voortvloeien op de integratie van de drie landen.
6) Jaarverslag 1963 van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, p. 26.
7) In de Nota van de Dienst der Publieke Werken van Amsterdam (De ruimtelijke
ontwikkeling van de Amsterdamse haven gezien in gewestelijk verband, 1964, p. 7)
wordt er van uitgegaan dat omstreeks het jaar 2000 het aantal mensen binnen een
straal van 30-40 km van Amsterdam zal zijn verdubbeld tot 3-4 miljoen.
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grote lijnen door vorige generaties v as tgelegd. De ring van steden, nu Randstad
Holland genaamd, is geen vondst van onze generaties. De basis van het
achterblijven in ontwikkeling van het noorden en zuidwesten van Nederland
werd honderd en meer jaren geleden gelegd. En zo leggen we ook thans,
bedoeld of onbedoeld, de fundamenten voor het toekomstige ruimtelijke kader,
ongeacht of dat van inzicht en visie getuigt dan wel alleen het betreden van
aloude paden betreft. Opmerkelijk is dat de moderne planologie zich in feite
beperkt tot het nationale kader. Dit houdt in, dat de toekomstige ontwikkeling
in een steeds nauwer wordende ruimte moet plaats vinden. Deze denk- en
handelwijze getuigt zeker van voorzichtigheid — het bovennationale kader
bevat immers nog vele onzekerheden. Ze levert bovendien een uitgangspunt
voor het ruimtelijk ordenen dat in ieder geval binnen het verschiet ligt. Zou
de Westeuropese integratie het mogelijk maken, dat buiten de grenzen werken woongelegenheid worden gecreeërd, dan wordt het moment waarop ons land
20 miljoen bewoners telt, wellicht enige decennia naar de toekomst verschoven.
Maar anderzijds kan het ook mogelijk en wenselijk blijken, om juist in Nederland een aanzienlijk grotere concentratie van bedrijvigheden en van bevolking
te bevorderen.
Ongeacht deze of gene richting van ontwikkeling moeten thans planologische
maatregelen worden voorbereid en getroffen. Ruimtelijke ordening is steeds
het kiezen uit een serie van modellen, die elk voor zich plus- en minpunten
vertonen. Na afweging hiervan wordt een beslissing genomen. Het uiteindelijke
besluit is gebaseerd op bepaalde normen. Normatief voor de ruimtelijke ordening binnen Nederland moet ook zijn het Westeuropese kader. Binnen dit
kader ligt ons land als het ware geklemd tussen hoogontwikkelde en dicht
bevolkte industriële centra. Open ruimten van werkelijk groot formaat treffen
we eerst aan bezuiden de Noordfranse centra en benoorden Hamburg. De
Atlantic Seaboard City bestaat daarentegen voor 50 procent uit beboste streken
en is voor slechts 20 procent verstedelijkt. Uitgestrekte agrarische bedrijven
floreren dank zij de aanwezigheid van nabije marktgebieden. In het Moskouse
kerngebied is de situatie soortgelijk. Wanneer we in ons land voortgaan met
de versterking en uitbreiding van de deltafuncties — en de huidige omstandigheden nopen daartoe — dan brengt dat een versterkte groei van economische
activiteiten, van wooncentra en van verkeersstromen met zich mee. Deze verdichting moet in goede banen worden geleid, d.w.z. aaneenkitting van woonen werkgebieden moet vermeden worden. In dit verband past het streven het
open middengebied van de Randstad Holland zoveel mogelijk open te houden
en passen tevens de kunstmatige injecties teneinde de ontwikkeling naar elders
in ons land af te leiden. Beide categorieën van maatregelen hebben evenwel een
betrekkelijke betekenis, want ze gaan voorbij aan de realiteit dat er in de Randstad geen sprake is van een wereldstad, ondanks het bijeenwonen van nu reeds
5 miljoen mensen.
Provinciaal niveau

De Randstad Holland strekt zich uit vanaf Utrecht via het Gooi, Amsterdam,
de Zaanstreek, de IJmond, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam tot
Dordrecht. Op 3 procent van het nationale territoir woont hier bijna 40 procent
van de Nederlandsebevolking. Bijna 5 miljoen mensen omsluiten een betrek-
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kelijk open middengebied, dat ongeveer de omvang heeft van Greater London.
Een stedelijke ring omgeeft een open, groen hart. Dit schept belangrijke mogelijkheden voor verkeers- en recreatieve voorzieningen. Elk van de tientallen
stedelijke kernen op de ring streeft -- terecht — naar een hoog peil v an voorzieningen. Het samenbundelende, bovenlokale accent ontbreekt echter. De
Randstad vormt dan ook geen levend begrip, zoals Londen, Parijs, Brussel en
New York dat wel zijn. De Randstad is niet veel meer dan een serie stadjes en
steden, die door enkele kilometers brede groenstroken van elkaar gescheiden
worden gehouden en waarvan de voortgaande groei vele problemen oplevert.
Te uitsluitend valt hierbij de nadruk op de negatieve aspecten van de voortgaande verstedelijking.
Terwijl Brussel zich haast ongemerkt tot centrale metropool van de Euromarkt opwerkt, zijn we in Nederland doende via intergemeentelijke contacten
binnen het verband van stedelijke agglomeraties een afronding van de stedelijke concentraties te verwezenlijken. Deze vormen van samenwerking zullen
echter niet verder reiken dan onder meer de steden Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Eindhoven elk met hun directe omgeving. De afzonderlijke
agglomeraties staan niet in een doordachte en overwogen relatie tot elkaar,
waarbij naast een centrale hoofdkern onderscheiden worden kernen van lagere
orde. Er is dus geen sprake van een hiërarchie van steden, zoals in Frankrijk,
België, Rusland en Amerika wèl het geval is 8) . Ten deze zou er keuze gedaan
moeten worden. Hoewel gemotiveerde voorkeur is uit te spreken voor Amsterdam 9), lijkt de concentratie met Rotterdam en Den Haag als voornaamste
kernen zeker ook de overweging waard.
Intussen hebben alle steden en stadjes dezelfde mogelijkheden en rechten.
Bijgevolg reikt in geen enkele stedelijke concentratie het niveau van voorzieningen aan dat van een stedelijke concentratie van 5 miljoen Randstadbewoners.
De afzonderlijke agglomeraties zullen in de toekomst in agglomeratieverband,
naarstiger nog dan tot nu toe gebeurde, streven naar de verwezenlijking van
schouwburgen, operagebouwen, tentoonstellings- en congresruimten, naar de
creatie van aantrekkelijke cities, naar verkeers- en parkeervoorzieningen, naar
de vestiging van gespecialiseerde en stuwende bedrijven, naar de uitbouw van
onderwijsinstellingen. Het grootste deel van deze voorzieningen zal evenwel van beperkt niveau blijven, omdat ze ook in naburige steden voorkomen. Elke stad bezit dan 'iets'. Maar het totale beeld zal van een provinciale
signatuur blijven, ook wanneer de westelijke concentraties over enige tientallen
jaren 8 miljoen bewoners tellen. Manifestaties op wereldniveau van artistieke,
culturele, wetenschappelijke en andere aard zullen slechts incidenteel mogelijk
blijven. Het kader om met steden als Londen, New York, Parijs en Brussel te
kunnen wedijveren, schiet tekort. Dit, terwijl de numerieke voorwaarden voor
8) Het is logisch te streven enerzijds naar grotere agglomeraties (metropolen) en
anderzijds naar grotere afstanden tussen de agglomeraties onderling. In verband hiermee heeft schrijver gepleit voor de ontwikkeling van een tweede randstad van Alkmaar, via Hoorn, Enkhuizen en — na inpoldering van Zuid-Flevoland en Markerwaard — via Lelystad naar Amersfoort. Zie tijdschriften Politiek, juni 1964, p. 125
e.v. en Bouw, 30 januari 1965, pp. 141 en 142.
9) Zie de rede van Jhr. Ir. J. de Ranitz, Het gewest Amsterdam en de verstedelijking van Nederland, opgenomen in Amsterdam Werkt, Voorlichtingsorgaan voor de
agglomeratie Amsterdam/Noordzeekanaal, jrg. 1964, no. 5, pp. 9 e.v.
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de creatie van een metropool nergens in die mate aanwezig zijn als in het dichtbevolkte westen van Nederland.
Wereldhavens, lage lonen en wereldstad

Tegenover de betrekkelijk geringe aandacht voor de creatie van een metropool van wereldformaat staat de uitgesproken attentie in Nederland op het
punt van de verkeersligging. Nederland zoekt zijn nationale kracht voor een
goed deel in verhoging van de aantrekkelijke condities voor scheepvaart, handel
en industrie. Daarbij komt als tweede stimulerende factor, dat de Nederlander
relatief gematigde looneisen stelt en nijver werkt.
De uit een en ander voortspruitende voorsprong op de omringende landen is
echter geen onvoorwaardelijk gegeven. De verkeersligging is voor een aanzienlijk deel het werk van mensenhanden. Voor de twee grote Rijnarmen — Waterweg en Noordzeekanaal — geldt dit evenzeer als voor de binnenvaartwegen en
voor de landwegen. Niet zelden werden en worden ze aangelegd ondanks
ongunstige natuurlijke voorwaarden, zoals ondiepe kusten en drassige bodems.
De gunstige verkeersligging is dan ook voor een belangrijk deel cultuurprodukt en geen natuurlijk gegeven. De mogelijkheid is derhalve reëel aanwezig
dat buiten de grenzen voorwaarden worden gecreëerd, die gelijkwaardig zijn
aan die in Nederland. In feite wordt dit laatste in de buurlanden met overheidssteun nagestreefd. De zeevaartweg van Rotterdam wordt thans ingericht
voor schepen met een inhoud van 130.000 ton deadweight, die van Amsterdam
voor 75.000 ton. Maar ook de andere Noordzeehavens zitten niet stil: Antwerpen wordt ingericht voor 70.000 ton, Hamburg voor 60.000 ton, Bremerhaven
voor 65.000 en Wilhelmshaven (nabij Bremerhaven) voor 100.000 ton deadweight. Opmerkelijk zijn met name de plannen voor Wilhelmshaven, die in
1963 nog maar 3,4 procent verwerkte van het totale scheepvaartverkeer in de
zeven belangrijkste continentale Noordzeehavens, tegenover Amsterdam 6,3 en
Rotterdam 34,4 procent. De in uitvoering zijnde uitbreidingen van de zeehavengebieden spreken evenzeer duidelijke taal: in Rotterdam 7400 hectare, in
Antwerpen 7350 hectare, in Gent 3000 hectare, in Hamburg 2500 hectare, in
Bremen 2200 hectare, in Amsterdam 1060 hectare.
Teneinde de ontwikkeling in andere landen te kunnen bijhouden, zal ook in
de toekomst moeten worden gewerkt aan de vervolmaking van de verkeersligging in de meest ruime zin van het woord. Vervolgens zal grote aandacht
besteed moeten worden aan de verhoging van gekwalificeerde arbeid. Maar
daarnaast zal een derde voorwaarde tot ontwikkeling moeten worden gebracht,
te weten die van een stadslichaam met een peil van voorzieningen adequaat aan
dat van een wereldstad. Dit laatste vergt een denkkader, dat de grenzen van
bestaande steden en agglomeraties overschrijdt. Maar op dit punt is het denken
in Nederland niet voldoende internationaal georiënteerd.
Conclusies
De drie omvangrijkste industriële kerngebieden onderscheiden zich van de
industriële centra elders in de wereld doordat de verstedelijking zich uitstrekt
over gebieden, die vier tot zeven maal zo groot zijn als ons land.
Binnen het Westeuropese kerngebied dreigen nationale barrières en méér
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nog de stimulerende maatregelen van de afzonderlijke landen een beslissend
stempel te drukken op de ruimtelijke vormgeving, zowel van de onderscheiden
landen als van West-Europa in zijn geheel. Verplaatsing van industriële activiteiten over afstanden van 700 tot 1600 km hebben binnen Europa de schijn
irreëel te zijn. Ze zijn dat uitsluitend, indien de nationale geleding maatgevend
is. Wanneer de Westeuropese integratie echter voor de nabije toekomst als een
onontkoombare noodzaak wordt opgevat, dan is het zinvol nu reeds de ruimtelijke ordening te plaatsen in een bovennationaal kader.
Nederland is, planologisch bezien, op te vatten als het relatief meest verstedelijkte, nationale onderdeel van het Westeuropese kerngebied. Vandaar dat
decentralisatie binnen onze grenzen te kwalificeren is als „trek naar de buitenwijken" en vanuit deze gezichtshoek moet worden beoordeeld, gestimuleerd of
afgeremd.
De gunstige verkeersligging, alsmede de gunstige arbeidsmarkt in ons land
zijn beide 'cultuurprodukten' en als zodanig mede afhankelijk van hetgeen in
omringende landen wordt tot stand gebracht. Het is op zijn minst twijfelachtig
of deze stimulerende factoren in de toekomst dezelfde werking zullen hebben
op de economische ontplooiing van ons land als tot nu toe het geval was.
Hoewel een voortgaande concentratie van bedrijvigheden en van mensen in
enkele steden of stedelijke agglomeraties niet meer karakteristiek is voor de
moderne kerngebieden, is in Nederland het ontbreken van een stedelijke concentratie met het niveau van een metropool voor de komende tijd waarschijnlijk
een fundamenteel nadeel. Vandaar dat de thans gangbare planologische opvattingen in ons land — die met name zijn gericht op afremming van de groei
in de Randstad en versterking van de ontwikkeling in 'Overig Nederland' —
van betrekkelijke waarde en als incompleet zijn te beschouwen. Ze zijn immers
te uitsluitend ingegeven door het denken in nationaal kader. Hiermee is niet
beweerd, dat die opvattingen, evenals de er uit resulterende planologische
maatregelen, altijd onjuist zijn. Maar wel dat vergelijking met de ontwikkeling
in de drie kerngebieden moet leiden tot de serieuze overweging, waar een
wereldstad met een adequaat niveau van voorzieningen tot ontwikkeling dient
te worden gebracht.

Europa en de ontwikkelingslanden
M. BENOIT

toenemende contacten tussen de geïndustrialiseerde landen en de ontwikD kelingslanden
maken ons steeds schrijnender bewust van de ongelijkheid
E

die in onze wereld heerst. De ontwikkelingslanden vertegenwoordigen 75%
van de wereldbevolking en 80 % van de stemmen in de U.N.O., maar zij
beschikken slechts over 25 % van het wereldinkomen; een Amerikaan verdient
gemiddeld 15 maal meer dan een Afrikaan. En de kloof wordt steeds breder.
Met filantropie of hulpverlening uit politieke berekening is er niet veel aan te
verhelpen, een herziening van de handelspolitiek op mondiaal vlak dringt zich
op. Heeft de Wereldhandelsconf erentie te Genève (mei - juni 1964) de resultaten opgeleverd die 'het front der arme landen' ervan verwach tt e 1) ? Ook de
Europese Economische Gemeenschap (de Zes of kortweg Europa), die sedert
het Verdrag van Rome in 1957 ten aanzien van de ontwikkelingslanden een
gesloten handelsblok vormt, heeft in deze problematiek een belangrijke rol te
spelen. Maar Europa zal tegen die taak slechts opgewassen zijn als het er in
slaagt zijn economische politiek binnen de Gemeenschap volledig te coordineren. Daarmee hangt direct de vraag samen naar de politieke eenmaking van
Europa: geen politiek Verenigd Europa dat zijn verantwoordelijkheid opneemt
op wereldvlak, zonder economische integratie; maar de economische integratie
wordt ook geconditioneerd door de politieke concepties van de lidstaten.
Europa op zoek naar economische eenheid
Volgens het Verdrag van Rome (art. 2 en 3) zijn er twee middelen om het
doel van de Gemeenschap te bevorderen: het oprichten van een douane-unie en
het coordineren van de economische politiek. Beide middelen moeten samengaan: de tarifaire maatregelen mogen geen al te grote voorsprong hebben op de
politieke coordinatie 2). Deze werkwijze wordt de Gemeenschap overigens
opgedrongen door een aantal feitelijkheden op internationaal gebied, zoals de
boven reeds genoemde Wereldhandelsconf erentie en de zgn. Kennedy-ronde.
Kennedy's voorstel (begin 1962) om, met het oog op het verstevigen van het
atlantisch partnership, door middel van een liberalisering en een uitbreiding
van het handelsverkeer tussen de Verenigde Staten, de E.E.G. en de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA of EFTA), een algemene tariefverlaging van 50%
door te voeren op basis van wederkerigheid, betekende immers dat de Zes hun
buitentarief tot de helft gereduceerd zouden zien en dat dus ook de voordelen
van het E.E.G.-lidmaatschap tot de helft herleid zouden worden 3 ) . Het verlagen van de toltarieven w as op zichzelf reeds een ingewikkeld vraagstuk, maar
1) Cfr. E. Van Zandweghe, Het front der arme landen. Wereldhandelsconferentie
te Genève, in Streven, aug - sept. 1964, pp. 1072.1077.
2) A. Philip, Vers une crise décisive de la construction européenne, in Le Monde,
28 oktober 1964.
3) R. Dejonghe, Het GATT en de Kennedy-ronde, Cepess- documenten, Brussel,
juli 1964, p. 93.
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bovendien zag de Gemeenschap zich verplicht, haar hele economische politiek
aan een revisie te onderwerpen. Niet alleen moesten de Zes hun landbouwpolitiek onderling zien te coordineren, maar ze moesten ook hun gezamenlijke
globale handelspolitiek ten opzichte van de Derde Wereld gaan bepalen.
Eind 1964 slaagden zij erin een overeenkomst te bereiken inzake de gemeenschappelijke landbouwmarkt 4) . Door het aanvaarden van het plan Mansholt
unifieerden zij hun nationale landbouwpolitieken. Dit stelt de E.E.G. nu in
staat gemeenschappelijke akkoorden betreffende de industriële en landbouwprodukten af te sluiten met andere handelspartners binnen het kader van de
GATT-onderhandelingen. Het GATT (General Agreement on Trade and
T ari f f s, een internationaal organisme waar overleg gepleegd wordt over de
reglementeringen betreffende handel en tarieven) zal immers het forum vormen
van de Kennedy-onderhandelingen. De daar genomen beslissingen moeten normaal leiden tot mondiale overeenkomsten in overleg met de ontwikkelingslanden.
Dergelijke overeenkomsten zijn echter niet mogelijk zolang de verschillende
economische deelpolitieken van de E.E.G. niet grondig uitgewerkt worden 5) .
Het heeft geen zin, eerst akkoorden af te sluiten en dan de structuren te wijzigen. Er zijn regels en normen nodig die gelden voor het hele domein van de
economische actie. Alleen zo is een gezamenlijk economisch optreden mogelijk
tegenover de derde landen.
In de eerste plaats is er dan een coordinatie nodig van de handelspolitieke
maatregelen betreffende de goederen uit de derde landen welke binnen de
Gemeenschap geruild worden. Wat op dat gebied gerealiseerd is, moet voorlopig minimaal genoemd worden. Het blijft steeds bij algemene verklaringen,
maar een concreet actieprogramma ontbreekt. Nog steeds maken de lidstaten
gebruik van hun recht om in hun handelspolitiek autonome beslissingen te
nemen en door middel van allerlei kwantitatieve handelsbeperkingen bepaalde
derde landen uit hun markt te weren. Wil de E.E.G. definitief stelling nemen
ten aanzien van haar handelsbeleid tegenover de communistische landen en de
ontwikkelingsgebieden, dan moet er vroeg of laat een weloverwogen compromis
tot stand komen tussen de liberale handelspolitieke opvattingen (vooral van de
Beneluxlanden) en de interventionistische concepties (vooral van Frankrijk) .
Ook de conjunctuurpolitiek moet geïntegreerd worden. Maar daarmee raken
we al directer het probleem van de politieke integratie: „De eventuele totstandbrenging van de geïntegreerde conjunctuurpolitiek hangt voornamelijk af van
de politieke integratie, omdat hierbij het centraliseren van uitgebreide bevoegdheden wordt vereist in de handen van een supra-nationaal orgaan" 6) . Zowel
de coordinatie van de verschillende deelpolitieken als de globale economische
doctrine wordt gedetermineerd door de politieke opvattingen van de lidstaten.
Daarom dringt zich ook de studie van de politieke unie van Europa op.
4) Cfr. A. De Tavernier, Het groene Europa. Landbouw in de E.E.G., in Streven,
maart 1965, pp. 565 - 569.
5) „On imagine difficilement la réalisation pleine et entière dune politique agricole
commune si des progrès ne sont pas réalisés dans les autres domaines de faction
économique". Marjolin, ondervoorzitter van de E.E.G.-commissie, in E.E.G.-bulletin,
januari 1965.
6) Th. Peeters, Conjunctuurpolitiek en Europese Economische Integratie, Instituut
Economische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven, 1964, p. 190.
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Europa op weg naar politieke eenheid

Over de wijze waarop die politieke unie tot stand zal komen en de verschillende recente voorstellen (het plan Fouchet, de nieuwe voorstellen van P. H.
Spaak) om de politieke integratie weer op gang te brengen, gaan wij hier niet
uitweiden. Voor ons onderwerp is alleen van belang dat bij een eventuele
politieke eenmaking van Europa ook het hele beleid ten opzichte van de ontwikkelingslanden herzien wordt. Het doel van de politieke eenheid: een
gemeenschappelijk Europees optreden op het gebied van de buitenlandse politiek, de defensie en de culturele aangelegenheden, moet zich ook uitstrekken
tot het ontwikkelingsbeleid. Eén opmerking slechts in dit verband: de toetreding van Engeland tot de E.E.G. zou deze bredere uitstraling van Europa's
verantwoordelijkheid bevorderd hebben. De Britse integratie zou de Europese
houding ten opzichte van de ontwikkelingslanden een nieuwe dynamiek verleend hebben. Europa's verhouding tot een deel van Afrika zou erdoor gewijzigd zijn.
Het huidige ontwikkelingsbeleid

Om het huidige Europese ontwikkelingsbeleid te beoordelen, dient men
vooral een duidelijk onderscheid te maken tussen de politiek van de lidstaten
afzonderlijk en die van de Gemeenschap. Geen enkele lidstaat bezit een zuivere
doctrine ten aanzien van de ontwikkelingsproblematiek. De Gemeenschap leeft
nog steeds in de historisch gegroeide verhoudingen met de ex-koloniale gebieden en stemt haar politiek daar op af.
Bij het sluiten van het E.E.G.-verdrag stelde Frankrijk als conditio sine qua
non voor zijn toetreding een associatie met zijn koloniale gebieden. Het associatieverdrag — in handelspolitieke termen: het scheppen van een vrijhandelszone
tussen de zes lidstaten en de overzeese gebieden — was voor Frankrijk het enige
middel om zijn economische betrekkingen met de landen van de frankzone te
handhaven. Het verdrag vertoonde echter, zoals G. van Benthem van den
Bergh opmerkt 7), twee zeer interessante aspecten. Het voorzag in de eerste
plaats commerciële reglementeringen; de produkten uit de overzeese gebieden
genoten op dezelfde wijze van de afschaffing van de invoerrechten en kwantitatieve beperkingen als de produkten van de lidstaten in hun onderlinge handel; de overzeese gebieden kregen een preferentiële behandeling voor hun
tropische produkten en waren verzekerd van hun afzetmarkten. Verder bevatte
het associatieverdrag een substantiële investeringshulp: er werd een fonds opgericht om de economie van de overzeese gebieden te stimuleren, het kapitaal
bedroeg 681 miljoen EBU-eenheden (Europese Betalingsunie Munteenheid =
1 dollar) ; de financiering van de projecten werd besproken tussen de koloniale
mogendheden en de lokale overheden ten einde de investeringsprioriteiten vast
te leggen.
Toen een groot aantal overzeese gebieden afhankelijk werd, moest het
associatieverdrag herzien worden. Vele vroegere koloniën trokken zich uit het
verdrag terug en anderzijds waren de modaliteiten van de gesloten overeen7 ) G. van Benthem van den Bergh, De associatie van de Afrikaanse staten met de
Europese Economische Gemeenschap, Leiden, 1962, p. 45 en vlg.
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komsten totaal veranderd. In 1963 werd te Jaoundé (Kameroen) een nieuwe
overeenkomst gesloten tussen 18 onafhankelijke staten 8) en de Zes van de
E.E.G. In de zomer van 1964 werd het associatieverdrag tussen de Afrikaanse
staten en Madagascar van kracht. Hoofdzakelijk voorzag men een verruiming
van het goederenverkeer en een grotere bijdrage van de E.E.G. in de investeringen voor sociale en economische projecten.
1. Verruiming van het handelsverkeer
Per 1 juni 1964 werd voor de produkten die uit de geassocieerde gebieden
in de E.E.G. geïmporteerd werden, een geleidelijke tariefafbraak uitgestippeld.
Voor een aantal tropische produkten — ruwe koffie, cacao, ananas, kokosnoten,
muskaatnoten, peper, vanille en thee — die vooral voor de Afrikaanse landen
van belang zijn, werd de ontheffing volledig toegepast. Voor de import van
deze goederen uit derde landen werd het volgende tarief van kracht:
produkten
koffie
cacao
ananas
muskaat
peper
vanille
thee

oude douanetarieven

nieuwe douanetarieven

16%
9%
12%
20%
20%
15%
18%

9,6%
5,4%
9,0%
15,0%
17,0%
11,5%
10,8%

Bron: L'Europe des Six et l'A f rique,
april 1964.

in Documentation Francaise, no. 1523, 23

De kwantitatieve beperkingen op de invoer van de produkten uit de geassocieerde gebieden werden afgeschaft.
Deze laatsten p as ten van hun kant voor alle lidstaten van de E.E.G. een
gelijke tariefbehandeling toe. Zij mochten echter hun invoerrechten handhaven
voor een aantal produkten en hun exportrechten op bepaalde grondstoffen.
Aldus waren zij in staat, sommige van hun industrieën te beschermen en deviezen binnen te krijgen voor hun ontwikkelingsplannen.
2. Financiële hulp
Het totale volume van de financiële hulp door Europa verstrekt beloopt voor
de periode 1964 -1969 730 miljoen dollars. Daarvan zijn er 500 miljoen
bestemd voor sociale en economische plannen of technische bijstand, de andere
230 miljoen voor hulpprogramma's die de diversificatie van de bestaande
produktiestructuren moeten bevorderen of nieuwe produktiemethoden moeten
introduceren. Op deze dubbele wijze hoopt men de economische zwakheid van
de geassocieerde gebieden te bestrijden.

Kritiek op het ontwikkelingsbeleid van de E.E.G.
Het verdrag van Jaoundé kreeg heel wat kritiek te verduren. De aanvallen
8 ) Senegal, Somaliland, Ivoorkust, Kameroen, Gabon, Midden -Kongo, Kongo
(Leo), Kongo (Brazzaville), Niger, Dahomey, Mali, Mauretanië, Madagascar.
Togo, Opper-Volta, Tsaad, Ruanda, Burundi.

662

EUROPA EN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

op het ontwikkelingsbeleid van de E.E.G. kwamen vooral van N'Krumah van
Ghana en Sekou Touré van Guinée. Zij verweten de Gemeenschap de neokolonialistische politiek van haar lidstaten te volgen en de vroegere koloniën
economisch en politiek aan banden te leggen. Ook de Afrikaanse Commonwealthlanden lieten niet na hun misnoegen te manifesteren, vooral wegens de
mislukte toetreding van Engeland. Zij beweerden dat het associatieverdrag de
politieke solidariteit tussen de Afrikaanse volkeren vernietigde; dat een eventuele paging om een geïntegreerde zwart-Afrikaanse markt uit te bouwen reeds
op voorhand verhinderd werd; dat Europa zijn tegenstellingen tussen de E.E.G.
en de EVA op Afrika wilde projecteren.
Tanganika, Oeganda en vooral Nigeria knoopten echter reeds besprekingen
aan met de E.E.G., die willen resulteren in een toetreding tot het Associatieverdrag. Deze ex-Engelse koloniën stelden aan de Gemeenschap echter veel te
zware eisen. Zij willen daarbij uit twee ruiven eten: enerzijds zoeken zij een
volledige associatie met de E.E.G., anderzijds willen zij lid blijven van het
Gemenebest. Op het ogenblik schijnt het overleg met Nigeria echter snelle
vorderingen te maken.
De grote internationale organisaties verwijten de E.E.G. dat haar financiële hulp een gebonden hulp is. Zij achten het onverantwoord dat een ontwikkelingsland verplicht wordt zijn leningen en giften in de E.E.G. zelf te besteden. Enerzijds geniet de E.E.G. een dubbel voordeel en anderzijds wordt de
financiering van de projecten niet op de economisch meest rationele wijze
gevoerd. Inderdaad, de Zes krijgen de interesten van de uitstaande leningen
en één van de lidstaten krijgt de leveringen van de kapitaalgoederen, die misschien goedkoper geleverd kunnen worden door een derde land. Bovendien zou
men de gelden die in het Europese ontwikkelingsfonds gestort worden, moeten
verdelen volgens een omslagsleutel gebaseerd op de kwaliteit en de omvang
van het te financieren project.
De Latijns Amerikaanse landen van hun kant wijzen erop dat zij binnen de
Europese markt op een dubbele wijze te kort warden gedaan: enerzijds door de
preferentiële behandeling van de Afrikaanse tropische produkten, anderzijds
staan zij wegens de beschermende E.E.G.-landbouwmarkt in een zeer ongunstige concurrentiële positie met hun gematigde-zone-produkten. De Zuid-Amerikanen wachten al vijf jaar op een begrijpende houding van de Zes. Er wordt
in Europa helemaal geen rekening gehouden met het feit dat Latijns Amerika
op het ogenblik zijn economische groei vernietigd ziet door zijn bevolkingsexplosie. Volgens J. Tinbergen moeten de investeringsprogramma's groter worden met de bevolkingsgroei. Hoe sneller de bevolking stijgt, des te meer ook
moet de produktie toenemen 9) . De E.E.G. heeft de morele plicht, gunstige
financieringsmogelijkheden te scheppen voor dit continent. Daarbij zou de
E.E.G.-voorlichtingsdienst de aandacht van de privé-investeerders veel meer op
de mogelijkheden in Zuid-Amerika moeten trekken.

Een nieuw ontwikkelingsbeleid?
Zoals J. L. Oort betoogt, heeft de Europese Gemeenschap door het stichten
van de douane-unie en het sluiten van een vrijhandelsovereenkomst een grote
9 ) J. Tinbergen, Europa, eenheid en verscheidenheid, Leiden, 1964, p. 101.
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verantwoordelijkheid op zich genomen. Als wereldmacht moet het zijn ontwikkelingsbeleid dan ook mondiaal oriënteren. Dit impliceert dat de verschillende
lidstaten tot overeenstemming moeten komen betreffende de beleidsinstrumenten: de kapitaalverschaffing, de afzetverruiming en de technische bijstand.
1. De kapitaalverschaffing
fing
Wegens hun grote kapitaalbehoeften, die voortvloeien uit hun landbouwhervormingen en industrialisering, hebben de ontwikkelingslanden te kampen met
tekorten op de betalingsbalans. Door de verslechtering van de ruiltermen lopen
deze tekorten nog eens extra op. De industrielanden hebben de taak, maatregelen te treffen om deze toestand te verhelpen. Een van de gemakkelijkste middelen is de goedkopere kapitaalverschaffing.
Op het ogenblik verleent de Gemeenschap 2,7 miljard dollars per jaar aan
de ontwikkelingslanden: 1,8 miljard langs de publieke sector, 0,9 miljard langs
de privé-sector.
De publieke investeringen. De Gemeenschap verstrekt haar kapitalen meestal onder de vorm van leningen en giften volgens overeenkomsten die voor 90%
bilateraal (van land tot land) zijn. Beter zou het zijn, de bilaterale gebonden
leningen te multilateraliseren ten opzichte van de E.E.G.-landen en bovendien
de beschikbare gelden over de verschillende continenten te verdelen.
Drie jaar geleden kreeg Afrika 50%, de Europese periferie 20%, Latijns
Amerika 25 % en de andere ontwikkelingslanden 5% van de publieke fondsen
welke de Zes ter beschikking stelden van de Derde Wereld. Nu zijn die percentages echter als volgt gewijzigd: Afrika krijgt 85 % en de rest gaat naar de
Europese periferie 11) . In die omstandigheden wekt het geen verwondering dat
de E.E.G. als een egocentrische mogendheid wordt bestempeld. J. Tennessee
stelt nu voor, dat de Europese lidstaten 20% van hun publieke fondsen in de
Gemeenschap zouden brengen (1/5 van 1,8 miljard dollars = 360 miljoen
dollars) . Op grond van de investeringsbehoeften van de verschillende continenten én van de eigen Europese belangen stelt hij de volgende verdelingscoëf f f iciënten voor:
Landen
Afrikaanse landen
Europese periferie
Latijns Amerika
Andere ontwikkelingslanden

Verdelingsmm
coëfficiënt

Financiële hulp
per jaar in
miljoen dollar

Financiële hulp
over 5 jaar in
miljoen dollar

50
20
25

180
72
90

900
360
450

5

18

90

De privé-investeringen. Omwille van de al te grote politieke risico's in de
ontwikkelingslanden nemen de investeringsbedragen van de privé-sector af. De
E.E.G. heeft echter de plicht, het privé-initiatief te stimuleren: 1) omdat de
ondernemers uiteraard geneigd zijn vooral die sectoren te financieren waar een
1°) J. L. Oort, De E.E.G. en de minder ontwikkelde wereld buiten de geassocieerde
landen, in De Economist, september 1964, p. 591 en vlg.
11) J . Tennessee, La C.E.E. et le Tiers Monde, in Documentation Frangaise no.
1522, 21 april 1962, pp. 1 r 7.

664

EUROPA EN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

grotere handelsexpansie te verwachten is; 2) omdat de Gemeenschap door het
beschermen van het geïnvesteerde kapitaal de industriële groei van de ontwikkelingslanden zal bevorderen. De ontwikkelingslanden van hun kant moeten
begrijpen dat de E.E.G. machteloos staat indien zij de verkregen kapitalen niet
weten te beschermen. De Europese ondernemingen kunnen het investeringsklimaat echter ook verbeteren door het grootste deel van hun eigenlijke winsten
te reïnvesteren in de projecten die door het ontwikkelingsland als economisch
en sociaal noodzakelijk warden beschouwd.
De E.E.G. tracht het privé-initiatief bij te springen door een reglementering
van de exportkredietverzekering. De ministerraad stelde een werkgroep samen
met de volgende doelstellingen: 1) het opnieuw effectief maken van de regels
van de Berner Unie (een niet geschreven overeenkomst tussen de exportkredietverzekeraars, waarbij men aanneemt dat deze kredieten de maximum termijn
van 5 jaar niet mogen overschrijden) ; 2) het ontwerpen van een gemeenschappelijke regeling voor de kredietverlening over een termijn van meer dan 5 jaar
voor de ontwikkelingslanden 12 ) .
De afzetverruiming
Een tweede, uiterst belangrijk beleidsinstrument is de verruiming van de
afzetmogelijkheden. Inderdaad, 90% van de export van de ontwikkelingslanden bestaat uit grondstoffen bestemd voor de economie van de geïndustrialiseerde zones. Elke stagnatie of recessie van deze zones betekent voor de grondstof producerende landen een daling van hun exportontvangsten. Dit betekent
minder deviezen om hun ontwikkelingsplannen te financieren. Als een gesloten
economische macht kan de E.E.G. op dit gebied door een revisie van haar
handelsopvattingen een grote bijdrage leveren aan de Derde Wereld.
De Gemeenschap mag zich niet laten beïnvloeden door de politieke belangen
van een lidstaat of de electorale ambities van een aantal commissieleden. Het
heeft geen enkele zin, op wereldvlak marginale bedrijven in het leven te houden door subsidies om aldus de invoer uit ontwikkelingslanden die voor de
E.E.G. een commercieel gevaar betekent, te weren. Het is b.v. te verwachten
dat vroeg of laat sommige produktie-eenheden in de Europese textiel- en staalindustrie onder zware concurrentiële druk zullen komen te staan en wellicht
commercieel onleefbaar warden. In gezamenlijk overleg met de andere industrielanden moet dus tij dig aan een herstructurering gedacht worden. Nu reeds
zou men moeten overgaan tot wetenschappelijke studies in de publieke en de
privé-sector om sectoriële projecties op te stellen en daaruit de nodige richtlijnen
te halen voor een rationele economische politiek én een verantwoord ontwikkelingsbeleid.
De E.E.G. staat te veel onder de druk van Frankrijk, dat zijn oidipoescomplex ten aanzien van de Afrikaanse gebieden niet schijnt kwijt te raken. Het is
niet voldoende de markt open te stellen door een tariefverlaging, er moeten ook
nog andere commerciële maatregelen getroffen worden. De liberalisering van
de handel moet gekoppeld worden aan een internationale marktorganisatie,
waarin door interventionistische maatregelen een stabilisatie van de grondstoffenprijzen, een vermindering van de handelsbelemmeringen en een stijgende
deviezenopbrengst voor de ontwikkelingslanden tot stand kunnen komen.
2.

12 )

Cfr. J. L. Oort, art. cit,
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Technische samenwerking
Ook op het gebied van de technische samenwerking moet een onderscheid
gemaakt worden tussen het beleid van de Gemeenschap en dat van de lidstaten.
Wel verbiedt het interne E.E.G.-reglement technische bijstand te verlenen aan
niet-geassocieerde gebieden, maar niets belet de lidstaten in bilateraal verband
technische hulp te verlenen aan alle ontwikkelingslanden. De Europese Economische Gemeenschap als zodanig bezit geen enkele bevoegdheid om zelf mensen die zich aan technische samenwerking willen wijden, in te schakelen in
projecten. Het moet beschamend genoemd worden dat de E.E.G., die ook wat
het menselijk potentieel betreft toch een van de rijkste gebieden in de wereld
is, geen verantwoordelijkheid opneemt ten aanzien van investeringen in mensen, de basis voor een doeltreffende ontwikkelingspolitiek. Van de afzonderlijke lidstaten heeft alleen Frankrijk een echte ontwikkelingspolitiek, maar die
is dan met een absolute prioriteit op Afrika gericht. De andere E.E.G.-partners
verschaffen op officieel niveau slechts een uitgesproken gebonden hulp: de
technische hulp wordt ingebouwd in de kapitaalverschaffing of de goederenleveringen.
3.

In Nederland bestaat er weliswaar een aanzienlijke samenwerking tussen de
privé-organismen en de overheid, maar ook daar zou men er meer aan moeten
denken om in het kader van Benelux de inspanningen van de kleine landen
tot een optimaal geheel samen te bundelen.
België voert op het gebied van de technische bijstand een dubbelzinnige
politiek: de ontwikkelingssamenwerking wordt gekoppeld aan de buitenlandse
handel en is bijna volledig op Kongo afgestemd. Het ware wenselijk, onze hulp
ook geografisch te verruimen. Door de officiële instanties wordt niet de minste
inspanning geleverd om de vorming van jonge technici te bevorderen. De
administratieve diensten zouden zich veel meer moeten oriënteren op de problematiek van de ontwikkelingslanden en niet uitsluitend op onze binnenlandse
aangelegenheden. De politieke partij en moeten de ontwikkelingssamenwerking
niet alleen in het vage in hun programma schrijven, maar moeten aan heel
concrete voorstellen gaan denken 1h ) .
In iedere universiteit zou een raad voor de ontwikkelingshulp moeten bestaan, waarbij alle faculteiten betrokken worden. Dit zou de vorming en de
kwalitatieve hulpaanbieding van de jongeren ten goede komen. De opleiding
moet niet uitsluitend op de socio-economische kernvraagstukken, maar meer op
een interdisciplinaire scholing gericht zijn. Het ontwikkelingsprobleem is immers niet louter een economisch, maar vooral een menselijk probleem. De
technische en economische ontwikkeling is slechts één element van een totaal
socio-cultureel omvormingsproces. Fundamentele vakken in verband met onderwijsplanning en -technieken vinden in de huidige opleiding veel te weinig
plaats.
De financiering van de ontwikkelingssamenwerking zou daarbij globaal
genomen geput moeten worden uit een begroting die 1 à 2% van het nationaal
13 ) Op haar 20e partijcongres (13 -14 februari 1965) werd door de Christelijke
Volkspartij een ontwikkelingsprogramma voorgedragen. Het 'Centrum voor ontwikkelingsplanning' van de Leuvense universiteit heeft dit werkdocument aan een algemeen onderzoek onderworpen en enkele aanvullingen en correcties voorgesteld, die
door de partij nu verder bestudeerd worden.
3
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inkomen zou bedragen. Dit zou ook een waarborg zijn voor de technische
samenwerking. Alle politieke en sociale organisaties zouden veel meer open
moeten staan voor dit wereldprobleem. Zolang niet alle arbeiders en ondernemers begrijpen dat het ontwikkelingsprobleem ook hén aangaat, kunnen we
nog lang ter plaatse blijven trappelen. Er moet vooral een collectieve bewustwording ontstaan. Een ernstige en positieve voorlichting zal vanzelf de materiële reorganisatie van de technische bijstand bevorderen. Er zijn in België
voldoende jonge mensen die zich voor de technische bijstand interesseren, maar
zij maken zich ernstig ongerust over de huidige Belgische politiek in dezen.
De regering en de privé-organismen moeten bereid zijn om de nodige waarborgen te scheppen voor hun toekomst.
De lofwaardige pogingen die door talrijke privé-organismen ondernomen
worden, vooral in België en Nederland, zouden meer officiële steun moeten
krijgen. Het menselijke potentieel dat zich ten dienste stelt van de ontwikkelingslanden, mag niet gebruikt worden om de financiële belangen van bepaalde
pressure groups te beschermen. De ontwikkelingssamenwerking moet losgemaakt worden van de kapitaalverschaffing en de afzetverruiming. De jongeren
willen zich niet laten leiden door valse progressisten die de hulp aan de
ontwikkelingslanden gebruiken als dekmantel voor hun eigen belangen.
Besluit
Ongetwijfeld heeft de E.E.G. zich reeds verdienstelijk gemaakt door talrijke
initiatieven en investeringen ten bate van de geassocieerde gebieden. Deze hulp
werd niet altijd onbaatzuchtig verleend, onder de plechtige verklaringen gingen
vaak minder altruïstische motieven schuil. Maar naarmate de E.E.G. haar
economische en politieke stabiliteit zal weten te versterken — en zij heeft de
duurzame plicht dit zo spoedig mogelijk te doen — zal zij ook bereid bevonden
worden voor een verantwoordelijk en dynamisch ontwikkelingsbeleid, gericht
op alle ontwikkelingslanden. Zij zal daarbij kunnen rekenen op de persoonlijke
inzet van iedere ware Europeeër.

Dood en eeuwigheid
in de hedendaagse Sovjetliteratuur
DR. M. A. LATHOUWERS

„Het leven is een bosweg, met aan het einde een onvergankelijk licht".
(Magarita Aliger)

mens leeft. Maar hij leeft naar de dood toe. De eindigheid van zijn
D Eexistentie
Hetzelfde beis hem echter iets dat onaanvaardbaar blijft
1) .

wustzijn dat hem — als enig levend wezen — inzicht in de eigen eindigheid
verleent en zo de realiteit hiervan eerst waarlijk beklemmend maakt, waagt
tegelijk óók steeds de sprong over deze realiteit heen. Ze plaatst de mens ook
op afstand van dit onherroepelijk en dreigend gebeuren, doet hem verder zien
dan het gebeuren zelf. Zo ligt het bewustzijn, dat tegelijk pijn verwekt en hoop
geeft, tastend uitgestrekt tot in diepere lagen of hogere gebieden dan die waarin
de dood gesitueerd wordt; als één continue uitwijkpoging ten opzichte van dat
echoloos grensvlak tussen nu en later aan de uiterste rand van onze existentie.
Met inzet van heel zijn onsterfelijkheidsverlangen zoekt de mens, al is iedere
eerder ondernomen poging om de eeuwigheid concreet te denken uitgelopen op
een falen, toch steeds opnieuw verborgen kieren, waardoorheen de stralen van
zijn levenslicht kunnen blijven ingaan tot het gesloten „later".
De eeuwigheid, geprojecteerd op de eigen scheppingen

De mens is niet iets dat geïsoleerd staat van wat hem omgeeft. Een mens
zonder wereld is een abstractie zonder inhoud. Mens-zijn is geëngageerd zijn
in de wereld; of, wat hetzelfde is: existeren is scheppend existeren. Scheppend
schenkt men tegelijk een stuk van zijn eigen wezen, van zijn ziel aan de schepping, die daardoor als het ware een stuk „uitgekristalliseerde existentie" wordt,
de ,,vaste vorm" ervan, die aggregatie-toestand, die het onttrekt aan het vervluchtende dat alle leven eigen is. Aan het door de mens geschapene licht zo
immer toch wel iets op van een overwinning der eigen vergankelijkheid.
Het is opmerkelijk — en tegelijk begrijpelijk voor een levensvisie, die de zin
van het bestaan in zo grote mate ontlenen wil aan het scheppend élan — hoe
vaak deze projectie van de eeuwigheid op het door de mens gewrochte in de
hedendaagse sovjetliteratuur terugkeert. Wjatsjeslaw Koeznetsow en Boris
Lichatsjow verbinden beide het besef van de vergankelijkheid der eigen existentie direct met de ,,uitgekristalliseerde" en zo aan de vergankelijkheid onttrokken
momenten van deze existentie, die zich manifesteren in de hoogtepunten der
menselijke creativiteit, om toch te kunnen „geloven in de onsterfelijkheid".
Elders heet het van de scheppende mens, dat „het creatief vermogen van zijn
hand en de kracht van zijn vormgevende ideeën hem voeren naar de verten
der toekomstige eeuwen" 2 ) .
1) Cf.: M. A. Lathouwers, Het raadsel van de tijd. Tijdsgedachten in de hedendaagse sovjetliteratuur, in: Streven, oktober 1964.
2) Oktjabrj 2, 1962, p. 106; Denj Poezii 1962, p. 133. Nik. Dimtsjewskij, Nowyj
Mi r, 11, 1959, p. 76.
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Om de onsterfelijkheid via scheppingen, of die nu in woorden, gedachten of
anderszins hun vorm vinden, uit te drukken, wordt dikwijls de symboliek van
het licht gebruikt. Het motief van de stervende ster, die haar licht doorgeeft
aan de eeuwigheid van het Universum, keert nogal eens terug wanneer men
mediteert over dood en onsterfelijkheid. „Wij moeten om te leven in de leer
gaan bij de sterren", schrijft Iwan Rjadtsjenko. „Een ster sterft, maar lang
geeft ze de mensen nog licht ... Zo zal, wegvliegend de zilveren nevel in, ook
jouw aardse licht opstijgen tot aan de hemelse sterren" 3 ). Margarita Aliger
ziet in een uitgaande kaars het beeld van de stervende mens, wiens straling —
het stoffelijk lichaam voorbij — een oneindigheid ingaat. Ze verbindt dit motief
echter met een element, dat door Rjadtsjenko niet genoemd werd, namelijk met
het feit dat ons bewustzijn nooit, geïsoleerd is. Het bewustzijn bestaat in zijn
waarachtige volheid eerst in verbinding met ander bewustzijn. Het licht als het
ware steeds op in het licht van een veel meer omvattend „totaal aan bewustzijn",
dat van de gehele mensheid. Alle eenmaal daarin ontstoken licht blijft eeuwig,
ook als de afzonderlijke kaarsen als kaars, als verstoffelijkte vorm, sterven 4) .
Wat Margarita Aliger hier in symbolentaal uitspreekt vindt bij Wladimir
Tsybin een concretere verwoording. Hij zegt de onsterfelijkheid te zoeken in
een participatie aan de onsterfelijkheid van heel het tijdperk waarin hij leeft.
Ook hij kent de verbondenheid van het nimmer als geïsoleerd-scheppend-bewustzijn op te vatten Ik met de scheppingsmacht van heel de mensheid 5) .
Slechts binnen dit perspectief betekent mens-zijn, zoals Nikolaj Nowoselow
dicht: „heel zijn leven branden maar niet verbranden en als de dood komt niet
sterven, maar de toekomst binnengaan" 6 ) .
Men zinspeelt dus op het feit, dat het menselijk existeren als scheppend
existeren wegen gaat die niet mét de verstof f elijke vorm van de mens doodlopen in het Niets. In laatste instantie valt de mens echter, hoezeer zijn diepste
wezen ook een scheppend wezen is, nimmer met zijn werken te identificeren.
Iedere schepping blijft als uitdrukking van het eigen mens-zijn ambigu. Wat
doorgegeven wordt is in werkelijkheid slechts het ,,geraamte van de ziel", een
paradoxale werkelijkheid, waarin de dode tegelijk wel en niet aanwezig is. Dit
pogen, via zijn scheppende activiteit de doorgang naar de eeuwigheid te verwezenlijken, schijnt ook gedoemd een hopeloos pogen te blijven. De onsterfelijkheid blijkt langs deze weg niet haalbaar.
De eeuwigheid, geprojecteerd op het „totale leven"

Geconfronteerd met de onbegaanbaarheid van de bovengenoemde weg der
creativiteit naar de eeuwigheid, zoekt de mens anderzins wegen daarheen open

te houden. Een van deze andere wegen begint bij het besef, dat de afzonderlijke menselijke existentie steeds wortelt in de totale levenskracht van
heel het mensdom. Men weet — hierboven sprak dat reeds uit het inzicht in de
onderlinge verbondenheid van de mensen in het scheppend bezig-zijn met de
wereld — dat de mens nooit als een stuk geïsoleerd leven mag worden gezien.
3) Oktjabrj 7, 1962, p. 74. Hetzelfde motief bij W. Fjodorow, in Znamja 11, 1961,
p. 68.
4) Znamja 4, 1961, p. 60.
5) Literatoernaja Gazeta, 22 augustus 1963.
6) Denj Poezii 1962, p. 153.
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De mens verkeert ook hier, als overal, in een grenssituatie. Hij staat enerzijds
los van het totaal van „de mensheid"; hij gaat er immers nooit volledig in op.
Anderzijds is hij daar toch wezenlijk mee verbonden.
In dit laatste aspect van het mens-zijn nu, in de verbondenheid, die overigens
niet alleen in de marxistische wereldbeschouwing maar evenzeer in het voorrevolutionaire Russische denken sterker benadrukt werd dan in het Westen,
ontwaart men opnieuw de mogelijkheid van een sprong opzij ten overstaan van
de dood 7). Michail Sazonow ziet de zo haalbaar gedachte onsterfelijkheid gesymboliseerd in de boom, die ondanks of juist dank zij het ontstaan en
vergaan der afzonderlijke bladeren blijft leven en blijft groeien 8 ). Wladimir
Lazarjow gebruikt de rivier als symbool van een onsterfelijk mensdom. „Ik leef
niet zomaar", dicht hij, „maar ik begin als een rivier ergens in een verloren en
ver verleden ... Jullie, mijn voorvaderen, leeft in mij verder. Jullie geeft aan
mij diepte". De verbondenheid met de levensstroom der gehele mensheid, vanaf
haar oneindig ver terugliggend eerste ontstaan tot aan haar even ver in het
verschiet liggende voleinding, maakt een wezenlijke dimensie uit van ieder
mensenleven. Nooit is het bestaan een ,,geïsoleerde doorsnee", waarvan de
inhoud of liever de oppervlakte volkomen uit te drukken zou zijn door „lengte
en breedte". De patronen die in deze ene doorsnee oplichten, danken vorm en
kleur evenzeer aan de krachtlijnen die zich, doorheen dit efemere vlak van
het individuele bestaan, uitstrekken in de diepten der stroming, vanaf haar
verborgen beginpunt tot aan haar verborgen einde 9) . Men ziet opnieuw, hoe
nauw dit thema samenhangt met dat van een via de scheppende activiteit verwezenlijkte onsterfelijkheid.
Ook waar men, om de eeuwigheid deelachtig te worden, teruggrijpt op de
totale levensstroom van het mensdom, kent men aan het bewustzijn de hoogste
waarde toe. Ook hier verschijnt het bewustzijn als de categorie die ons de
dimensie der onvergankelijkheid garandeert. Alles wat er aan concrete vormen
bloeit aan de periferie van het bewustzijn, vergaat. Het totale bewustzijn
blijft immer aanwezig. Semjon Kirsanow waagt als enige mogelijkheid om door
te stoten tot de eeuwigheid de sprong in dit totale bewustzijn. Tot degenen die
na hem zullen komen, spreekt hij : „Jullie zult, zoals ooit wij dit deden, over
jezelf spreken als over een ,wij'. En er zullen er zijn die, zoals ooit ik deed, over
zichzelf zullen spreken als over een Ik" 11.
Juist omdat Kirsanow zich hier niet verliest in speculaties over dit eeuwig
bewustzijn, schijnt het hem gegeven zijn eeuwigheidsgedachte zuiver te houden
en enigszins aanvaardbaar te maken. Anders wordt dit wanneer men, toegevend
aan het vragen van de ratio om een nauwkeuriger antwoord, zijn toevlucht neemt
tot concreter beelden. Dit doet bijvoorbeeld Orlow, die zijn verhoopte onsterfelijkheid vastlegt in één baan en haar direct bindt aan het begrip „eigen nageslacht", waardoor in feite toch alleen de continuiteit der lichamelijkheid uitgedrukt wordt. Wanneer hij dicht: „Ik, die tot zelfbedwelming toe verliefd ben op
het leven, zal worden tot niets, als sneeuw op de vlakten", en daar onmiddellijk
op laat volgen: „Maar met heel mijn onvergankelijk wezen zal ik voortleven in
7) Michail Ljwow, in: Znamja 12, 1962, p. 142; Dmitri Soecharjew in: Denj Poezii

1962, p. 249.
8) Newa 6, 1959, p. 70
9) Denj Poezii 1962, p. 13.
1°) Znamja 11, 1962, p. 142.
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jou, mijn zoon", spitst hij de paradox van deze onsterfelijkheid slechts toe.
De tegenstelling tussen beide regels verraadt tè duidelijk, dat ook Orlow wel
beseft bij deze wijze van voortbestaan een wezenlijke dimensie te verliezen 11).
Een uitweg uit de impasse, waarin dit denken over de onsterfelijkheid hier
schijnt te raken, meent Pawel Antokoljskij te bespeuren. Hij neemt de draad op,
waar Orlow en Kirsanow hem lieten vallen en denkt hun gedachten door op een
wijze, die dit motief inderdaad perspectieven schijnt te geven. Hij zinspeelt
daarbij duidelijk op de — door de dichter-communist Majakowskij in de jaren
dertig reeds voorspelde en in de hedendaagse sovjetliteratuur vaker bezongen 12)
— mogelijkheid van een overwinning van de tijd, die ook een herwinning van
het verloren gewaande verleden zal inhouden. De dichter voelt in zich de kiemen van een oneindig groot en zich oneindig ver in de toekomst uitstrekkend
nageslacht, kiemen die „ruisen als lentebladeren". In dit vage geruis meent hij
de „belofte" te horen „van ondergang èn redding èn verrijzenis, iedere lente
opnieuw". „Want", zo verklaart hij de inhoud van deze belofte, „al zijn zij
(de nakomelingen) op nog zo'n onmetelijke afstand en al sleurt de draaikolk
van de tijd hen ook nog zo ver mee: in de vierde of vijfde dimensie zullen ze
vanaf hun torens ook mijn signalen opvangen. Ze zullen mijn noodkreet horen
en de stralen van mijn uitgedoofde ster terugvinden; als liederen die in de
jeugd vergeten werden maar, als je ouder bent, 's nachts weer in je droom
gehoord worden ..." 13).
De eeuwigheid werd in de hierboven aangehaalde citaten steeds primair
geprojecteerd op het totale leven, zoals zich dat in de mens — groeitop van
de plant van het leven — manifesteert. De in deze projectie bedoelde en verhoopte eeuwigheid bleef zo steeds een „menselijke" eeuwigheid. De exclusieve
waarde die voortdurend aan het bewustzijn toegekend werd, bracht dit wel het
duidelijkst tot uitdrukking.
Even talrijk zijn echter de gevallen, waarin men zich van deze directe binding
losmaakt om de onsterfelijkheid van het leven in veel ruimere zin te nemen.
Het totale leven wordt dan niet meer beperkt tot zijn manifestaties in de mens;
het wordt veelomvattender, een wonderlijke totaliteit waarin alles wat leeft zijn
oorsprong vindt. „Wij behoren allen tot dezelfde levenskring", dicht Kirsanow.
„Wij zijn elkaars echo ... Ik ben mijzelf niet duidelijk, maar wij zijn op de
een of andere wijze verwant. Er is een band, als is het een verre ...". Dit kan
een verruiming betekenen. Het kan een bevrijding inhouden van een al te menselijk opgevatte eeuwigheid of totaliteit en zo een winst betekenen zowel aan
mysterie als aan belofte. Het kan echter ook getuigen van een verlies aan werkelijkheidszin inzake de eigen dimensies van het menselijke, dat als hoogste
exponent van alle leven in de gezochte eeuwigheid zeker behouden dient te
worden, wil deze eeuwigheid zinvol zijn.
Een duidelijk voorbeeld van deze min of meer pantheïstische gedachte geeft
Jewgenii Winokoerow wanneer hij dicht: „Er wacht mij, ik geloof dit ieder jaar
vaster, volstrekt geen dood maar een geheel ander einde. Ik zal de natuur indalen als in water en zij zal zich boven mij sluiten" 14 ). Ljudmila Tatjanitsjewa
11) Joenostj 12, 1958, p. 64.
12) Cf.: M. A. Lathouwers, De mythe der toekomst, in: Kultuurleven, maart/april,

1964.
13) Literatoernaja Gazeta, 6 augustus 1963.
14) Oktjabrj 11, 1958, p. 119.
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ziet, evenals Grigorii Petnikow, in deze terugkeer in de schoot van een onsterfelijke natuur de gelijktijdige belofte, dat zij „zal verrijzen in een nieuw gewaad" 15) . Vanuit dezelfde grondgedachte poogt ook Nikolaj Braun, die zich
als ouder geworden mens voortdurend geconfronteerd weet met de dood, een
brug te slaan naar de onsterfelijkheid: „Ooit zal er de laatste zomer zijn; de
laatste wielewaal in de ochtend hier op aarde; het laatste lied zal gezongen
zijn en het laatste woord gesproken ... Dat weet ik allemaal ... maar ik geloof
er niet in. Onzichtbaar, onherkenbaar zal ik nog bij jullie zijn. Als de wind
zal ik jullie deuren ingaan, als regen over de vlakte trekken. Als een beek zal
ik over de hellingen stromen, als een eerste grasspriet mij door de aarde heenboren. Als een lichtstraal zal ik me baden in de morgendauw, als een golf zal
ik ruisen aan de kust van de zee ..." 16 ) .
Duidelijker nog en ook rijker aan beloften — omdat wat hierboven als
„nieuw leven" wordt uitgedrukt in concrete fenomenen, die ieder voor zich toch
beneden het niveau van het menselijke liggen, nu verzwegen wordt om het
mysterie van de langs deze dimensie verhoopte onsterfelijkheid mysterie te
laten -- schrijft dezelfde dichter enige maanden later: „Wij komen en gaan,
als gasten op deze aarde. Maar de wereld blijft, met al haar schoonheid. Eindeloos is dit blauw, grenzeloos en bodemloos. Eindeloos is haar kracht, die leven
baart ..." 17 ) .
Ligt in deze regels vooral 'geloof' uitgedrukt in de continuïteit van het eigen
leven binnen een pantheïstisch gedacht Al, elders wordt dezelfde gedachte
aan een onsterfelijkheid veeleer door de hoop gedragen. Stepan Sj tsjipatsjow vervangt het Credo van Nikolaj Braun door een veel weifelender Spero,
wanneer hij schrijft dat de ontoereikendheid van een eindig leven „de wereld
met haar onsterfelijkheid alleen maar noodzakelijker maakt" 18 ) . Nog sterker
geladen met twijfel en welhaast in de vorm van een wanhopige bezwering uitgesproken is een vers van de dichter Kirsanow, waarin deze de natuur smeekt:
„Zijn jullie dan tenminste onsterfelijk; jullie, ochtendgloren, rivieren, water
..." 19) . Doch hierin weerklinkt meer dan alleen maar de echo der onzekerheid
over een voortbestaan in de natuur. De zin van een dergelijk voortbestaan zelf
wordt in twijfel getrokken. Het ene woordje „tenminste" verraad de machteloze
bekentenis, dat de mens met een dergelijke onsterfelijkheid nooit voldaan kin
zijn. De eigen diepte van het mens-zijn, die oplicht in de individualiteit en als
onherhaalbaar ervaren wordt, raakt hier toch ontredderd, beseft men, hoe mooi
men de onsterfelijke natuur, in wier schoot de mens terugkeert, ook poogt voor
te stellen. Kirsanow doorziet dan ook de leegte van deze zo dikwijls bezongen
vorm van voortbestaan, gedacht in concrete natuurfenomenen. Voor haar geldt
hetzelfde als voor de zogenaamde onsterfelijkheid van de herinnering, het nageslacht en de schepping. Het enige wat de mens hier te zeggen blijft is, dat men
„spoedig zal veranderen in een voor niemand nodige struik, of in een paar
letters en een uit het paspoort gescheurde foto" 20) . Hoe men het ook wendt
of keert, langs geen der hierboven verkende richtingen — Antokoljskij's speculeren op het wonder van een overwinning van de tijd misschien uitgezonderd
— blijkt de voortdurend in blind verlangen gezochte onsterfelijkheid
15)
16)
17)
18)

Oktjabrj 4, 1962, p. 131; Zwezda 4 ,1962, p. 97.
Zwezda 3, 1962, p. 138.
19) Oktjabrj 12, 1962, p. 113.
Oktjabrj 6, 1962, p. 102.
20) Znamja 11, 1962, p. 133.
Nowyj Mir 8, 1959, p. 86.
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voorstelbaar. Ieder langs deze wegen concreet gedacht
schiet wezenlijk tekort.

eeuwig voortbestaan

De eeuwigheid als mysterie
De hierboven beproefde antwoorden werden gewogen en meestal te licht
bevonden. Maar de mens zoekt en vraagt altijd verder, „in gepeins over eeuwigheid en dood en gegrepen door hoop en door pijn", zoals Jewtoesjenko dicht 21).
Dit vragen wint nu echter aan diepte en zuiverheid. Dood en onsterfelijkheid
worden van probleem tot mysterie.
Géén concreet antwoord vermag de kloof tussen de gebleven vraag en de
intuïtief gevoelde zekerheid over de eigen eeuwigheid zo duidelijk te overbruggen, als Swetlana Jewsejewa's even spontane als poëtische ontboezeming: „Sterrebeelden ! Vanwaar en waarheen ? Waarheen je je blik ook richt, wij mensen
zijn steeds in het midden. Het schijnt mij, die vol leven sta tegenover de dood,
dat ik de eeuwigheid koester aan mijn borst" 22 ) . Juist omdat de dichteres zich
niet verliest in grondverloren bespiegelingen, doch slechts uitspreekt wat er in
haar omgaat, wordt hier veel meer aan belofte opengehouden dan welke speculatie ook vermag te bieden.
Dit is ook de reden, waarom er over een doodsmeditatie van Semjon Lipkin
een wonderlijk licht van hoop en belofte hangt, terwijl de dichter hoop noch
belofte met name noemt, doch het doodsgebeuren alleen maar plaatst in het
perspectief van mysterie en symbool. De gedachte aan het levenseinde roept in
hem de herinnering op aan een nachtegaal, die sterft maar „stervend zingt en
zingt ...". Alsof hij daarmee wil uitdrukken dat wat nu geschieden gaat iets
wonderlijks, zuivers en heiligs is. Even wonderlijk en zuiver als het loskomen
van lichtende nevelsluiers uit het modderig water, „uit het groene mysterie der
moerassen", en als hun opstijgen naar de eeuwige ether, tegen de achtergrond
waarvan de dichter zijn stervend-zingende nachtegaal plaatst 23 ) . Positiever
wellicht, maar niet minder mysterievol dicht Fjodor Folomin over zijn sterven
als over een op weg gaan naar iets, dat vooralsnog alleen maar vraag is: „Het
is tijd om op weg te gaan. Ik vertrek naar onbekende verten vol droom en
werkelijkheid ... kent U ze" ? 24).
De vraag, die door dit alles heengeweven is en het doodsgebeuren daardoor
juist zijn karakter van mysterie vermag terug te schenken, blijft de enige
opengebleven poort tot de eeuwigheid, wanneer speculaties over een onsterfelijkheid via schepping, nageslacht of natuur eenmaal op hun ontoereikendheid
onderkend zijn. Vraag en hoop gaan hier op wonderlijke wijze hand in hand.
Winokoerow ziet het een èn het ander gelijkelijk oplichten aan de randgebieden
van de herinnering. Mens-zijn betekent herinnering hebben op een zeer specifieke wijze. Juist als subject is het de mens gegeven, zich „op afstand" van het
onmiddellijk gebeuren te plaatsen en daardoor van elk gebeuren óók de context,
dus ook het verleden enigszins te omvatten. Menselijke herinnering is dus
tevens een eerste overwinning, behaald op de tijd. Nu is de dood het onherroepelijk binnenstromen van het Niets in een ineenstortende herinnering. Maar
wat komt er dan ? Is dit ineenstorten van de herinnering aan wat de dichter dier21 ) Znamja 12, 1958, p. 144.
) Joenostj 10, 1960, p. 49.

Denj Poezii 1960, p. 68.
) Zwezda 4, 1962, p. 58.
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baar is: zijn wereld, zijn vrouw, inderdaad het einde van alles ? Of houdt dit
wegvallen van wat in feite toch slechts een fantasmagorie was, dit binnengaan
in wat Winokoerow de „duisternis der eeuwigheid" noemt, de mogelijkheid in
van een veel reëler terugvinden dan ons in de herinnering gegeven is; omdat al
het dierbare daar uiteindelijk toch steeds terugweek als Euridice voor de naar
haar omkijkende Orpheus ? „Zal ik dan", dicht Winokoerow, „jou terugvinden
en jouw naar mij uitgestoken handen?" 25) . Hetzelfde zweven tussen hoop en
twijfel houdt ook de doorgang naar het mysterie open voor de inmiddels overleden Wladimir Loegowskij. Wetend dat zijn dagen geteld waren schreef hij
vlak voor zijn dood nog een lang gedicht, waarin als het ware reeds de koortswaan van de stervende weerklinkt. Het gedicht eindigt met een afscheidsgroet
aan zijn liefste; een afscheidsgroet waarin een belofte-vol „tot ziens", zij het
dan „tot heel ver, tot aan het verste weerzien ter wereld", het tenslotte wint van
een onherroepelijk „vaarwel" 26) .
Zelfs wanneer men toch meer zekerheid en duidelijkheid zoekt en daarbij zijn
toevlucht neemt tot het onuitputtelijk gebied van de symboliek, het enig gebied
dat de mens ten overstaan van dood en eeuwigheid als mysterie gebleven is,
blijft de vraag voelbaar op de achtergrond van alles wat wordt uitgesproken.
„Wat is de dood" ? Zo begint Nikolaj Gribatsjow een van zijn aan dit thema
gewijde gedichten. „Ze is een steile oever, een duisternis die slechts één ogenblik
duurt, maar waarom schuilt daarin zo'n verdriet?" Voorzichtig zoekt de dichter
zijn antwoord te formuleren op een wijze, die iedere concreetheid bewust vermijdt maar toch het essentiële duidelijk genoeg weergeeft: „Temidden van
verwarring en angst zoeken wij .... eeuwig de nieuwe oever, om daar een
nieuw licht te ontsteken" 27) . Met eenzelfde vragen luidt de dichter Anatolii
Poperetsjnii zijn raden naar een mogelijk antwoord in, wanneer hij een stervende man het mysterie van dood en eeuwigheid als volgt laat overwegen: „ ... In
welk ochtendlicht zal ik verrijzen? Welke grootse werelden zal ik ontdekken?
Op welke naamloze planeten zal ik het vuur van mijn aarde ontsteken?" 28 ) .
Nikolaj Braun, die het thema van de dood welhaast tot centraal motief van zijn
poëzie heeft gemaakt, mediteert in een gedicht dat de veelzeggende titel draagt:
Alles wordt vernieuwd over de betrokkenheid van zijn eigen leven bij dit
eeuwig en alles-omvattend proces van vernieuwing en opstanding. Het steeds
aanwezige vragende karakter van deze meditaties brengt hij wel heel duidelijk
tot uitdrukking door te bekennen dat hij „zich afpijnigt met dit probleem" 29).

De dood als ,,vrijwording"
Wat de dood ook aan mysterie inhoudt: één ding spreekt zich toch steeds
duidelijker uit. Al stervend komt men los van alles wat vast en vormgevonden
heet; „de eeuwigheid gaat men in zonder iets mee te nemen", zoals Wasilii
Koelemin dicht 30) . Hier heeft in feite ook de innerlijke leegte van een onsterfelijkheid via het creatief tot stand gebrachte haar diepste wortels. De vereeuwiging, die een onsterfelijke schepping zou moeten inluiden, verloopt immers
precies in tegengestelde richting van het bovenstaande. Hier wordt het geeste25) Nowyj Mir 5, 1962, p. 63.
27) Zwezda 7, 1962, p. 115.
26) Denj Poezii 1961, p. 128.

28) Zwezda 3, 1959, p. 80.
2s) Newa 12, 1961, p. 109.
30) Newa 2, 1960, p. 144.
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lijke juist vastgelegd, gefixeerd in de onwrikbare vorm of in een heel epos van
dergelijke vormen. Men gaat dan de eeuwigheid in door zich met deze vormen
te identificeren en zich zo in feite te verliezen als subject, op hetzelfde ogenblik
waarop men zich als aanwijsbaar object meent te hebben gewonnen.
Het verwerven van de eeuwigheid moet echter in plaats van een kristallisatie
eerder een sublimatie zijn. De overtuiging, dat men de eeuwigheid slechts wint
in een „verliezen van zichzelf" als aanwijsbaar object, kan men vaak, zelfs
opvallend vaak terugvinden in de hedendaagse sovjetliteratuur. De dood is
dan allereerst een verlies van het verweven-zijn met de wereld, waaruit immers
het object-karakter van de menselijke existentie oplicht. Alles wat er aan eeuwigheid bevroed wordt, zal dus uit deze verwevenheid losgemaakt moeten zijn,
aan gene zijde ervan moeten liggen. Men verlangt dan, vanuit een alleszins
beperkende facticiteit door te stoten naar een zijnswijze die alle beperking transcendeert. Juist in de grenssituatie, waarvan de ons toegewende negatieve zijde
zich uitdrukt in een afbreken van de vormgevonden en dus beperkte existentie,
licht dus de hoop op, dat haar positieve keerzijde zal verwijzen naar deze een
leven lang gezochte absolute vrijheid. In een gedicht van Dina Zlobina spreekt
een stervende vrouw daarom tot degene die bij haar waakt: „doe de deur zo
wijd mogelijk open, naar de besneeuwde en lokkende wereld .... Begrijp je, ik
wil nu tweemaal, driemaal ruimer leven. Hoe zou de dood op mij liggen
wachten ? Dat is een leugen ! Boven de zee raast de storm .... Mijn ziel wil
naar de zee .... Reik me de hand, aarzelend ochtendgloren ..." 31)
Het is opvallend, hoe dikwijls juist de symboliek van de herfst gebruikt
wordt om dit motief van vrijwording aan te geven. De herfst is — zoals alle
verschijnselen — voor de mens altijd méér dan een louter natuurfenomeen. In
haar projecteert en leest hij terug wat in hemzelf leeft. De dichter Korzjawin,
die in de mysterieuze volheid van de „ten dode opgeschreven herfstkleuren . . .
de weerkaatsing van tragedies die moeilijk toegankelijk zijn" ziet, eindigt dan
ook met de vraag naar de zin van het herfstgebeuren in zijn eigen leven 32 ) .
Wat betekent de herfst voor de mens ? Waarom voelt de mens, paradoxaal
genoeg, in dit trieste feest van vergankelijkheid tegelijk soms de heimelijke
doorbraak van een wonderlijke, onvermoede openheid en volheid ? „Wat is de
herfst toch in diepste wezen" vraagt Peter Oifa? „Wat beduiden die blauwheid
van haar onsterfelijke ogen, die tijd die ons vleugels schijnt te geven, dat uiterst
élan van woord en gevoel ? Wat is toch de herfst in diepste wezen ?" 33) . Is de
bevrijding van het efemere en het overladene dat in blad en bloem zijn vorm
gevonden heeft, is die bevrijding waardoor de herfst het gevoel van herademing
geven kan dat Oifa hierboven noemt, soms ook over te dragen op de herfst van
het mensenleven? Kent de ouderdom wellicht ook die paradox, waarbij verval
en vrijwording hand in hand gaan?
David Samoïlow wil deze vraag positief beantwoorden. Door het verwaaien
van bepaalde, zich volgens kenbare patronen ontplooiende levensenergieën, die
eenmaal gerijpt als een teveel gevoeld gaan worden, schijnt zich voor hem in
de ouderdom een wezenskern te openbaren, een diepere structuur die onder
de last van een vormgevonden vitaliteit lang verborgen bleef: „Wanneer de
31) Denj Poezii 1962, p. 237.
32) Nowyj Mir 7, 1961, p. 127.
33) Zwezda 6, 1962, p. 72.
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hartstocht uit mij verwaait als het gebladerte van een bosbeuk, dan wordt de
diepste grond blootgelegd, de naakte stam van mijn wezen. Het lijnenspel der
takken wordt zichtbaar aan de wijdsheid van de herfsthemel. Er zijn geen
toevallige woorden meer nodig, geen eendagsbloemen, geen eenj aarsplanten" .
Daarom kan de dichter, de herfst van zijn leven binnentredend, niet anders dan
uitroepen: „Bladeren! Wordt oud, wordt oud ! Waait van me los, zo snel als
jullie kunt!" 34).
Hetzelfde thema van de herfst als randgebied waar volheid en ontlediging,
voltooiing en vergankelijkheid elkaar schijnen te raken op paradoxale wijze,
wordt door de dichter Wadim Chriljew opgenomen. Hij ziet de as van het
eeuwig en oneindig Universum gesymboliseerd in een boom, waarvan de takken
de planetenstelsels dragen. Het geheel is één levende en onbegrensde beweging,
een „caroussel, wentelend met brede vleugelslagen". De mens is de vrucht die
aan deze „boom van het Al" langzaam rijpt. Deze rijpheid nu is voor Chriljew
de bewustwording van het verlangen om door te stoten tot de eeuwigheid en
oneindigheid van dit mysterieuze Al, dat nadrukkelijk „lenteachtiger dan de
afzonderlijke vruchten" heet. De efemere vorm der existentie, waarin dit
verlangen gestalte kreeg en allengs groeide, wordt op het moment van de rijpheid „als wieg te klein bevonden", omdat de dorst naar „ruimte en zegepraal"
haar alleszins transcendeert. De diepste inhoud van de vrucht die mens heet,
zoekt dan — gedreven door de innerlijke aanzet van de zwaartekracht als exponent van het eeuwigheidsverlangen — haar schijnvolheid los te laten en door
de beklemmende vorm heen te breken, om eerst dan, bevrijd, volledig zichzelf
te zijn 35).
De mens herkent dus in de herfst van zijn leven het grensvlak van geestelijke
volheid en innerlijke vrijwording enerzijds en een lichamelijk wegvallen anderzijds. Juist hier weet hij zich onttrokken aan het gebied van het louter natuurlijke, waar afbraak van de vorm immers tegelijk afbraak van de inhoud betekent. Het verwelken van de vorm van een bloem betekent steeds het verwelken
van de bloem als zodanig. De mens echter ontdekt, hoe de verwevenheid met de
dood, die mèt de afbraak in de ouderdom meer en meer manifest wordt, slechts
zijn lichamelijkheid en bepaald niet zijn als hoogste waarde ervaren geestelijke
inhoud betreft. Hierdoor alleen al getuigt het rijk van de geest van zijn autonomie. Zo kon het gebeuren, dat de toespitsing van deze afbraak der lichamelijkheid, het totale wegvallen ervan in de dood, door Chriljew zelfs gedacht
werd als noodzakelijke voorwaarde om in te kunnen treden binnen datgene wat
zich als „geestelijk" laat aanduiden en steeds vaag omschreven wordt met de
categorieën vrijheid, openheid, oneindigheid, eeuwigheid, rust, stilte, volheid.
Heel duidelijk wordt dit gegeven ook benaderd in een prachtig gedicht van
Margarita Aliger, waarin het geestelijke beginsel zonder meer „de ziel" wordt
genoemd: „De balans opmakend van alles wat ik heb doorleefd moet ik zeggen:
mijn beenderen worden oud, evenals mijn handen en voeten. Maar met de ziel
is dat niet het geval. Zij kent heel andere termijnen ...". Dan legt de dichteres
uit, hoe met het klimmen der jaren de ziel, die aanvankelijk slechts „diep in ons

sluimerde", juist toeneemt aan inhoud en diepte, langzaam rijper en rijper
wordt en tegelijk „jonger en jonger". In haar rijpworden alsmaar jonger wor34) Znamja 8, 1962, p. 123.
35) Newa 11, 1961, p. 77.
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dend: „versterkt ze tegelijk de banden met het leven". Voor de tegengesteldheid
van deze twee processen, het lichamelijk verliezen aan leven en het gelijktijdige
geestelijk winnen aan leven, weet Aliger maar één woord: strijd. Twee beginselen strijden op leven en dood, waarbij het lichaam spreekt tot de ziel: „Te laat !
... Je bent in mijn macht. Je bent mijn gevangene; voor jou bestaat er in
eeuwigheid geen uitweg ... !" Het lichaam wil het levend beginsel dat ziel heet
en zich probeert vrij te maken, veroordelen tot blijvende onderworpenheid. Het
verklaart zichzelf tot autonoom beginsel en de ziel tot een van zijn ontstaan en
vergaan volkomen afhankelijk randverschijnsel. In deze strijd tussen ziel en
lichaam neemt de dichteres het echter — tegen alle argumenten van het
lichaam in — hartstochtelijk op voor de ziel, als iets dat wezenlijk ontstijgt aan
de wetmatigheid van het stoffe lijke en dus ook aan zijn vergankelijkheid, als
autonoom beginsel. Ze roept de mens op, als „kroon van de schepping" in deze
„eindeloze strijd de ziel bij te staan" totdat deze de overwinning behaald
heeft 36).
Eerst dan verliest ook de herfst haar triestheid. Eerst dan wordt ze belofte
waar ze vroeger dreiging inhield. Daarom kan Aliger nu over de herfst dichten:
„Ik verafgood dit jaargetij, dit feest van goud en donkerrood, deze tintelende
vrijheid, deze helderheid van het onvermijdelijke einde" 3? ). Daarom kan ze
nu haar hoop uitspreken: „te mogen leven naar zo'n herfst toe", waarbij ook
„in haar ziel die blauwheid, die helderheid en die rust" zullen komen. Omdat
ze nu weet, dat „het leven een bosweg is met aan het einde een onvergankelijk
licht" 38 ) .
Opmerkelijk is, dat men i n dit aan het levenseinde glorend licht soms iets
meent terug te vinden wat ook in het gezegende wonderland van de prille
jeugd vaag voorvoeld werd aan „mysterie" en „verre beloften". Staande aan de
rand van het bestaan hoopt men „weer dezelfde zwanenzang" te mogen horen,
die zich in de jeugd „openbaarde als een verre overlevering, als een ongewone
droom die ons vervulde van een vage en onverklaarbare onrust" 39) . Het is
alsof men, juist als toen, „staat op de drempel van een geheim"; alsof „ergens
voor ons uit een tweede jeugd moet zijn, al is het ons niet gegeven, te weten
waar . .." 40) .
Vanuit welke levensbeschouwing de mens zijn bestaan ook tracht te verlichten: de volstrekte eindigheid van dit bestaan blijft hem een duister moment.
Ook de sovjetmens zoekt tenslotte aan deze eindigheid te ontkomen. Het eeuwigheidsbeginsel wordt door hem herontdekt als de diepste grond van zijn bestaan.
Deze ontdekking houdt tegelijk het vermoeden in, dat het mens-zijn een
dimensie moet bezitten die duidelijk ligt buiten het vlak waardoor zijn bestaanin-de-tijd bepaald wordt. Afstemmend op dit soms meer en meer tot zekerheid
wordend vermoeden begint de mens ook hier opnieuw de wegen af te tasten,
waarlangs deze dimensie mogelijk te redden is van de aan alle leven inherente
vergankelijkheid. De in onze beschouwing aangevoerde citaten uit de hedendaagse sovjetliteratuur zijn evenzoveel bewijzen van dit pogen. Hieraan, veel
36)
37)
38)
39)
40)

Oktjabrj 5, 1960, p. 134.
Oktjabrj 5, 1961, p. 145.
Denj Poezii 1960, p. 11.
Mark Sjachtjor, in: Zwezda 1, 1960, p. 95.
Nikolaj Braun, in: Zwezda 1, 1960, p. 112.
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meer dan aan de concrete verwoordingen en de uitgeprobeerde oplossingen,
ontlenen de door sovjetschrijvers en -dichters uitgesproken gedachten over dood
en eeuwigheid hun eigenlijke waarde.
Het heropnemen van dit eeuwige thema in de hedendaagse sovjetliteratuur
betekent dus een tweevoudige winst. Allereerst houdt het in, dat men het
bestaan ondanks alle vooruitgang toch als een dodelijk gewond bestaan blijft
zien, zolang het laatste woord hier de terugkeer in een absoluut Niets moet
zijn. Men ziet in, dat de dood, als paroxysme van de vervreemding, alle verworvenheden van een volmaakte samenleving op hun betrekkelijkheid ontmaskert. Het groeiend besef dat een zinvolle existentie ook een rechtvaardiging van
het nimmer te verdringen eeuwigheidsverlangen eist, dwingt — en dit is het
tweede winstpunt — de mens ook hier, het bestaan open te houden voor de
dimensie van het mysterie.
Beide momenten, de herontdekking van een eindig bestaan als een wezenlijk
tekort, èn de herontdekking van het mysterie als sleutel tot een nog ongeraden
antwoord op het probleem van dood en eeuwigheid, betekenen tenslotte, dat
de wereldbeschouwelijke ruimte waarin men leeft meer en meer openkomt en
wezenlijk nieuwe perpectieven krijgt.

De les van de Shakers
K.-N. ELNO
N weerwil van haar uitgesproken progressief karakter wordt in de moderne
architectuur- en vormgevingsbeweging op geregelde tijdstippen een levendige
belangstelling betoond voor één of andere stijl uit het verleden. Met mode
heeft zulks zelden iets te maken en een paradox is het al evenmin. Het blijkt
telkens quasi noodgedwongen, uit een diepe behoefte tot zelf-affirmatie te geschieden: de ontdekking — achter de gewaden van historische en etnische
differentiatie — van de essenties in alle oplossingsmogelijkheid der vormproblematiek waarmee men zelf te kampen heeft, voedt ongetwijfeld het zelf vertrouwen.
Een onbewust defensief gebaar is er vermoedelijk ook niet vreemd aan: de
moderne vormgeving wordt uit reactionaire stellingen verdacht van inhoudsloosheid en beschuldigd geen 'stijl' te zijn. Daartegen kunnen haar voorstanders
zich enigszins verweren door zich solidair te verklaren met de structuur van
menige historisch geconsacreerde verwezenlijking, en, aangezien zij daartoe in
de tijd doch eveneens in de ruimte gelegenheid te over hebben, verstevigen zij
meteen hun aanspraken op de erkenning van de universaliteit hunner visie.
In dit licht kunnen verscheidene 'trends' uit de jongste decennia begrepen
worden: de soms wat overdreven tot uiting gebrachte geïnteresseerdheid voor
de autochtone Japanse woningbouw en inrichting, de Jugendstil en Antonio de
Gaudi, de traditionele zand-architectuur in Noord-Afrika, de Thonet- en Windsor-stoelen, de 'balloon construction' in de anonieme Amerikaanse architectuur
der vorige eeuw, e.d.m.
Een actualiteit in het genre is de voorliefde voor de meubelen en werktuigen
van de Shakers, een Amerikaanse religieuze secte uit de achttiende en negentiende eeuw.
Omstreeks 1950 konden groepjes van Europese industriële ontwerpers, dank
zij de politiek der produktiviteitsopvoering of der culturele betrekkingen, maandenlange studiereizen in de U.S.A. ondernemen. Enkelen zagen toen voor het
eerst, en met enthousiaste verbazing, Shaker-huisraad, o.a. in het Smithsonian
Institute te Washington. (Een meubelontwerper zoals de Deen Borge Mogensen
die er al veel vroeger, hoe dan ook, documentatie over had bemachtigd en er de
invloed van onderging, was een uitzondering) . In 1959 publiceerde het weekblad Time, in zijn aflevering van 19 oktober, over die vormgeving een kort
stukje met vier illustraties, dat in de beroepskringen bij ons spoedig van hand
tot hand ging. Die journalistieke informatie kan deugdelijk gecompenseerd
worden door de lectuur van de reeds vijftien jaar oude studie Shaker Furniture
van Edward Deming Andrews en Faith Andrews, een unieke bibliografischkunsthistorische bron over het onderwerp 1).
* * *

De gebruiksvoorwerpen van de Shakers zijn uit het oogpunt der huidige
ontwerp-opvattingen zeer belangrijk omdat ze zich zo onderscheiden door de
doelmatigheid en de 'Sachlichkeit' van hun vorm. Ze spreiden onmiskenbaar
1)

New York, Dover Publications, Inc., 1950, 133 pp., 48 ill..
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een functionalisme avant la lettre ten toon. Vele ervan zouden vandaag in een
wezenlijk modern interieur of, als gereedschap, in één der ambachtelijke werkplaatsen die nog voortbestaan, volkomen thuishoren.
Maar ze krijgen in onze jaren ook een bijzondere betekenis omdat ze de
hedendaagse ontwerper die zijn heil zoekt in louter rationele gedragslijnen, een,
laat ons zeggen, waarschuwende spiegel voorhouden: ze vertolken meestal een
cerebrale gestrengheid waarin de 'volledige' mens tekort wordt gedaan. Het zijn
gestalten die hun gebruikers als het ware afkerig pogen te maken van de grillige
pluraliteit der wereld. Ze ademen, bij al hun praktische voortreffelijkheid, een
sfeer van vijandschap tegen het onverhoedse in de levensroerselen, tegen de lust
tot fantaseren en de vreugde om het 'nutteloze', en daardoor ook tegen een
royale greep naar menselijk geluk.
Hun intrinsieke schoonheid komt door die dualiteit niet in het gedrang. Het
is geen gespletenheid; de ene eigenschap ligt logisch in het verlengde van de
andere, — voor de vormgaafheid kon daar alleen maar baat uit voortvloeien.
Stuk voor stuk hebben deze objecten als artefacten, met het hele proces van
geïnspireerdheid en vakliefde welke we daarachter vermoeden, dan ook een
geacheveerdheid die ons, vandaag, met grote bewondering vervult, doch ons
tegelijkertijd bevreemdt en in zekere zin verontrust.
* * *

Afwending van een als verworden gewraakte christelijke maatschappij en
voorbereiding op een terugkomst van Christus op aarde zijn de twee impulsen
waaruit het Shakerisme ontstaat. Van meetaf is in deze godsdienstige stroming
dus een element van wereldnegering en een miskenning van de voldongen
aardsheid van Jezus Christus werkzaam. Het lijkt weinig om er een bestaan op
te bouwen. Maar het 'ja' waarvoor naast dit grote 'neen' nog ruimte overblijft,
blijkt krachtig genoeg om gedurende een tweetal eeuwen enkele duizenden
mannen en vrouwen te doen stand houden in hun wijding aan een naar heiligheid gericht dagelijks leven.
De Shakers vormen zich omstreeks 1747 te Bolton en Manchester als een
dissidentengroep uit de English Quaker Church en de French Prophets. Al is
het echtpaar James en Jane Wardley initiatiefnemer, toch wordt Ann Lee die
eerst in 1758, als 22-jarige, toetreedt, als de stichter beschouwd. Voor zover de
historiografen het laten gissen, mag dit worden toegeschreven aan het feit dat
de secte eerst een duidelijk 'gezicht' krijgt na haar vestiging in de Verenigde
Staten v an Noord-Amerika, en dat is inderdaad het werk van Ann Lee.
Nadat zij in de gevangenis visioenen heeft gehad waarin zij wordt uitgeroepen tot leider en geestelijke moeder van 'The Church of God', emigreert Ann
Lee met acht volgelingen in 1774 naar de U.S.A. Twee jaar later richt zij te
Watervliet nabij Albany, New York, de eerste Shaker-nederzetting op. Tot d an
toe is de benaming 'Shaking Quakers' gebruikelijk: in dansen met waggelende,
schuddende bewegingen wordt lichamelijke ascese nagestreefd; weldra luidt het
officieel: United Society of Believers in Christ's Second Appearing. 'United',
omdat ten gevolge van missiereizen het aantal communauteiten spoedig en
geografisch zeer verspreid toeneemt.
Mother Ann Lee sterft in 1784. Zij wordt als hoofd van de Society opgevolgd door Father James Whittacker die New Lebanon als administratief centrum kiest. Eerst twaalf jaar later neemt opnieuw een vrouw de leiding waar:
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Mother Lucy Wright, doch het groepskarakter is altijd tamelijk uitgesproken
matriarchaal geweest. Dat de zusters tijdens de 'union meetings' op een lagere
stoel dan de broeders zitten — zie eerste afbeelding — hoeft niet als een bewijs
van het tegendeel te gelden. De cultuur der Believers — en een goed deel van
hun religiositeit — wortelt zo zeer in (geïsoleerde) huiselijkheid en dagelijksheid dat zij de vrouw, ook al wegens haar immanentie, a.h.w. moeten verheerlijken.
In velerlei opzicht kunnen de Shakers doorgaan als een model van de talloze
socio-religieuze of communistisch-Protestantse stromingen welke in NoordAmerika ten tijde van de kolonisering hun weg hebben gezocht. De scherpte
van hun sectarisme vindt zijn concrete gestalte in de semi-monachale trekken
van hun maatschappelijk patroon en spreekt voldoende uit klemmende regels:
zij verwerpen huwelijk, privébezit, oorlog, eed-aflegging, het voeren van processen, concurrerende nijverheid, politiek, economie en nagenoeg alle andere modaliteiten van 'het werkelijke leven'. Geheel hun leer, officieel uiteengezet in
A Summary View of the Millenial Church, 1823, kan worden samengevat in de
drie woorden: purity, community en separation.
Eerst omstreeks 1800 wordt die doctrine in een opmerkelijk goed functionerende praktijk omgezet 2), maar alle bestanddelen ervan zijn reeds aanwezig in
de visie van Mother Ann Lee, deze mystisch voortbewogen en tezelfdertijd zeer
rationalistisch aangelegde vrouw die met haar 'counsels in temporal things' een
definitieve levensweg voor de Believers heeft uitgelijnd:
Doe je best om de weg van God tot je eigen weg te maken; beschouw dit als
je erfgoed, je schat, je opdracht, je dagelijkse roeping.
Je moet geen enkel ogenblik verloren laten gaan, want je hebt er geen te
verliezen.
Je moet niet goedvinden, dat ze (de kinderen) niets doen: want als je dat
wel goed vindt, zullen ze net zo opgroeien als de kinderen van de wereld.
Doe je werk alsof je duizend jaar te leven had en alsof je morgen zou moeten
sterven.
Als je in één talent voortgang maakt, zal God je er meer geven.
Je moet getrouw zijn met je handen, opdat je iets te geven zult hebben aan
de armen.
Richt je handen op het werk en je hart tot God.
Vermijd evenzeer karigheid als verkwisting, wees vriendelijk en vrijgevig
voor de armen en zorg dat je geen schulden maakt.
Houd de kleren van je gezin netjes en schoon; zorg dat je huis schoon gehouden wordt en dat je eten goed wordt klaargemaakt.
Maak je kamer goed schoon: want de goede geest wil niet wonen waar vuil
ligt. In de hemel is geen vuil.
Zorg goed voor wat je hebt. Ruim alles zorgvuldig op, zodat je steeds weet
waar je de dingen kunt vinden, overdag en 's nachts.
Kleed je zedig en eenvoudig, zoals het kinderen van God past, en leer je
gezin dat ook te doen.
Je mag de wormen en de motten die dingen (nl. gouden kralen, juwelen,
zilveren gespen en andere sieraden) laten krijgen, d.w.z. de kinderen van deze
2 ) De Society telt dan een duizendtal leden en begint zich vrij snel uit te breiden.
In 1860 bedraagt de getalstrekte 6000, in 1875 is ze gedaald tot 2500, in 1900 tot 1000.

Van 1793 af organiseerden de Shakers drie avonden per week
« union meetings a, tijdens dewelke, in tegenstelling tot de
« religious meetings ), gesprekken werden gevoerd over het
huiselijk leven en het dagelijks werk, maar toch steeds
zoveel mogelijk in verbinding met de godsdienstige belevenis.
De broeders verzamelden zich dan in een groot vertrek van één
hunner confraters. Op de rij der hoge stoelen (links) wachten zij
op de zusters, die steeds iets later moesten binnenkomen en voor
wie de lagere stoelen (rechts) waren voorzien. De symboliek
van deze opstelling laat aan duidelijkheid niets te wensen.

Strijkkamer in het washuis der Hancock church.

Werkplaats van een
schoenlapper, met een
zonderling professioneel
meubel, ingenieus
gecomponeerd maar
hybried van vorm.

In vrijwel ieder vertrek was een
K pegboard » aanwezig : een over de
vier wanden doorgetrokken lijst met
pinnen welke dienst deden als kapstokken, niet alleen voor kledingstukken doch ook voor om het even welk
voorwerp dat men aldus uit de' weg
kon ruimen. De ophanging der stoelen getuigt van originele zakelijkheid
waarbij het interieur wint aan ruimtelijke werking en plastische inrichtingsaccenten.

^^ 4^
^;^`'^

Enkele meubelen uit de kamer van een zuster
die in de orde een religieus ambt bekleedde.
Schommelstoelen (de hier afgebeelde dateren van
omstreeks 1850) kwamen vaak voor; ze zijn zowat
het enige gebruiksvoorwerp waarmee de Shakers
zich niet langs hun strengste kant laten kennen.

In dec meeting houses , bevonden zich typische banken, feitelijk overblijfsels uit de tijd
toen de Shakers nog met uiterst povere middelen hun woningen equipeerden en aan de
eettafel zulke banken in plaats van stoelen
gebruikten.

De op zichzelf nog vrij bescheiden bewerking van de
randen aan bovenblad en voet
van deze toonbank-kast uit
een « sister's shop » te New
Lebanon maken dit meubel
uitzonderlijk : zoveel « ornamentiek » was reeds té veel
iets wat eerst in de woninginrichting van onze tijd ingang
heeft gevonden • de plaatsing
van een kast met haar smalle
kant tegen de muur.

Een « bureau ' voor twee
diakens, in volstrekte tweeledigheid geconcipieerd : voor
elk van beiden een boekenberging, een schrijfblad en
vakjes voor schrijfgerief. Om
zijn fijne proporties is dit
meubel wel een zeldzaam
meesterstuk,

Bed, wastafel en handdoekenrek.

Meubilair uit de studeerkamer van een diaken.

Al hun vakvaardigheid, materiaalgevoel en zin voor meetkundige gratie hebben de Shakers tot
synthese gebracht in hun talrijke eivormige, houten dozen. Overigens was een doos iets waaraan
zij bizonder belang hechtten : ze kreeg een ereplaats op een kast en ze werd dikwijls, met een
bepaalde waardigheid, meegedragen naar een ontmoeting. Werd er — maar dan niet zonder
enige naïveteit — iets van de rigoureus afgeremde bezitslust door afgereageerd ? Het is
nauwelijks overdreven in deze gekoesterde voorwerpen een zinnebeeld te zien.

In dit Landbouwgerief vertoont het functionalisme zich in zijn
geraffineerdste gedaante. Deze vormgeving is van een volmaaktheid zonder weerga. Het gespannen lijnenverloop in , de constructie van de kruiwagen moet men wel pure vorm-adel noemen.

nrs 1-11 : foto's van William F. Winter
nr 12 : foto van Robert Crandall
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wereld; want zij zijn gehecht aan dit soort dingen; maar het volk Gods heeft
ze niet nodig.
* * *

Uit een huishouding en een levenswandel welke zich in absolute rigoreusiteit
naar zulke instructies voegen, kan men bezwaarlijk een cultuur van tooi en
wellust of van spel en genot verwachten. De consequenties voor de gestalten
die aan deze leerstelligheid haar Umwelt verschaffen, lagen dan ook in een
uiterst rechtlijnige en smalle bedding. De makers 'mochten' niet veel, tenzij zich
altijd maar gehoorzamer onderwerpen aan de wetten van een onontbeerlijke
vervaardiging welke strak op een eerder onwillig gebruik was afgestemd. Er
werd hun leveringen geen gretig onthaal bereid. Hun stimulansen kwamen uitsluitend uit de doctrine, die hen in een ambachtelijk hermetisme opsloot. Een
verbijsterende maak-perfectie werd daardoor vrijwel onvermijdelijk, maar wijl
ze niet naar de brede gedragenheid van een met risico's en onafvangbare wendingen doorslingerd leven was toegedacht, bleef ze gekluisterd in een kille
integriteit.
Aldus ontstonden interieurs welke net iets te veel willen doen geloven dat de
mens in deze wereld een passagier is. Twee diakens zitten aan hun bureau (zie
achtste afbeelding) in bedroevend parallelle banen welke elkaar nooit zullen
raken; een ontmoeting van broeders en zusters (zie eerste afbeelding) is een
mathematische constructie welke twijfel noch ironie duldt. Wat volgt er op zulk
een zitten ? Wat ging er aan vooraf ? Alle binnen het menselijk bevattingsvermogen vallende beloften en liefelijkheden schijnen hier weggeban,nen; er mag
niets gebeuren behalve wat afgesproken werd; alle kansen voor het verloop van
de dagelijksheid zijn van te voren geteld, gemeten en vastgelegd. Een in design
gestolde haat tegen het avontuur.
Hotelkamers hebben de sfeer van onwezenlijkheid die geen schade berokkent.
Ze scheppen een hiaat dat men te boven komt. Gewoonlijk hebben ze zelfs deze
hoedanigheid, dat ze het passagier-zijn als een noodzakelijk gevecht doen gewaarworden: een aansporing om van het geschenk 'leven', de voortgang, in
alle dimensies iets terecht te brengen.
Shaker-interieurs monumentaliseren de fataliteit van het passagier-zijn. Ze
vertolken een heel apart genot in de gevangenschap van de in de wereld geworpene; ze verloochenen de gegeven dynamiek in het individu. Zulk een sfeer
wordt als een neiging tot kwaadaardigheid aangevoeld door wie passagier speelt
met de middelen welke de gulle aardsheid van tweeduizend jaar Europese
christelijke cultuur ter beschikking stelt.
***

Wie de teksten van de Shakers kent vóór hij hun huisraad ziet, wordt niet
verrast. In het tegengestelde geval maakt de verbazing gaandeweg plaats voor
begrip en men neemt, met hoeveel eerbied ook, in een onontkoombare objectiviteit notitie van het historisch lot der secte. Deze vormgeving werd zo koppig
naar haar uitgangspunt omgebogen dat ze uiteindelijk aan het (groeps-) leven
zelf alle lucht en ruimte heeft ontnomen.
Wat de mensen maken, werkt op zijn beurt aan de mensen. Die terugwerking
stelt ons dus voor een gewichtige keuze, zeker in architectuur en vormgeving
van gebruiksgoederen, waarin de cultuurprojecties het duidelijkst geconcreti4
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seerd worden. Het gaat om het alternatief tussen vernauwing en verschrompeling of uitbreiding en accumulatie van de humane substantie, hetgeen er feitelijk
op neerkomt dat het onze taak is, de functionaliteit, zonder welke het bestaan
stremt, onophoudelijk en toenemend te vermenselijken. Zulks vergt evenwel dat
werk en geloof bestendig in de wereld-der-mensen zijn. Ambacht en leer kunnen niet op zichzelf staan, tenzij in de volslagen vervreemding van en als
bedreiging tègen het leven.
Vele moderne gebouwen, meubelen, apparaten en voorwerpen welke uitmunten door logica en virtuositeit in het werk en door beginselvaste toepassing van
een maatschappelijke doctrine, schijnen buiten de omvademende en onberekenbare vitaliteit der mensen te blijven. Er is heel veel dat in die onberispelijke
vormenwereld niet kin. Haar 'hygiëne', haar trots en roerloos op-zichzelf-ingesteld-zijn roept het verzet van de wereld-der-mensen op, een reactie welke dan
weer verzuimt de waarden uit de uitdaging te distilleren.
* * *

Behoudens deze les die we uit de wooncultuur van de Shakers kunnen
trekken, steekt er ook nog een garantie in. De irrationaliteit die de mens („ook
nog") heeft te hoeden, is machtig. Ze meldt zich in de vormgeving op haar
zelfgekozen momenten, ze gaat haar eigen weg.
Vóór de zich tegen de wiegelingen des levens afzettende Shaker het wist,
zat hij in een schommelstoel. Hij maakte een kruiwagen, zo mooi, zo ontroerend
van nederigheid en tegelijkertijd zo nobel en zelfbewust, dat hij er niet alleen
mee op de hoeve had mogen werken: hij had er minneziek mee moeten dartelen
langs lentewegen én praaltochten ter verheerlijking van het menselijk koningschap mee moeten voeren. Er wordt uit zijn nalatenschap een voet-verwarmingskruik van porselein bewaard (Time: „it looks like an angel"), die als keramisch
modeleerwerk een voorbeeld van technologische bekwaamheid dient genoemd.
Doch de lineatuur van dit voorwerp is zo melodieus — om niet te zeggen
'glamorous' —, dat het in het Shaker-huisraad ongewoon aandoet: het is alsof
gerefouleerde aandoeningen en verzuchtingen er naar een feestelijke uitweg in
zoeken.
In de elegantie van zijn houten dozen (zie vóórlaatste afbeelding) heeft hij
de grenzenloze menselijkheid welke door 'bewaren' en 'bezitten' kan worden
uitgedrukt, in boventijdelijke schoonheid doen beklijven. Hij was uitermate aan
die dozen gehecht. Dozen evokeren duur. Toch heeft hun gekoesterde aanwezigheid niet kunnen beletten dat het Shakerisme in zijn cerebrale uiteenzetting met
de tijd fanatiek heeft volhard.

OECUMENISCHE KRONIEK

Oecumene, Israël en Islam
B. STRUWER

„

NZE bedevaart is te vergelijken met een ploegijzer dat een land doorO kliefde dat lang braak lag; gedachten en goddelijke beschikkingen werden
bewust die bedolven waren, maar niet uitgewist .... Wij zeggen dit, want wij
verlangen dat men blijft nadenken over deze gebeurtenis".
Aldus paus Paulus bij zijn thuiskomst uit Palestina. Is er sindsdien nagedacht ? Is er werkelijk iets gebeurd of heeft men simpelweg de witgele vlaggen
binnengehaald ? Op het latijns patriarchaat te Jerusalem en bij de meeste franciscanen in het Heilig Land weet de eeuwenoude, weerbare kruisvaardersgeest
weinig raad met dialoog, oecumenische samenwerking en ander subtiel vakjargon. Het orthodox patriarchaat daarentegen ontpopte zich op de laatste panorthodoxe conferentie als een warm voorstander van dialoog met Rome. Jerusalems apostolische delegaat, mgr. Lino Zanini, werd onder de indruk en de druk
van de gebeurtenissen oecumenisch gezind en vond als raadsman-secretaris een
jong grieks-katholiek priester, Demetrios Salachas, een goed vriend van de
orthodoxe patriarch Benedictos.
De grieks-katholieke (met Rome geunieerde) kerk, haar patriarch Maximos
IV voorop, voelt zich geroepen tot een bijzondere rol bij de toenadering tussen
de orthodoxe en de katholieke kerk en wil een brug slaan, ondermeer door te
bewijzen dat je als oosterling katholiek (in geloofsgemeenschap met de paus)
kunt leven, zonder daarvoor de Oosterse eigenheid te hoeven prijsgeven. Herhaaldelijk verklaarde patriarch Maximos dat zijn Kerk bereid is te verdwijnen en
op te gaan in de orthodoxie, zo gauw de eenheid bereikt zal zijn. Deze oecumenische ijver van de grieks-katholieken heeft helaas de jaloezie en de toorn
opgewekt van de andere katholieke Oosterse Kerken, die wellicht minder ruim
denken, minder competente kopstukken en braintrust hebben, minder kaas
hebben gegeten van moderne publiciteit. Voor de Westerse concilievaders is
Maximos dè (Franse) stem van het Oosten, die spreekt namens de hele orthodoxie. Dit heeft veel kwaad bloed gezet onder de overige Oosterse vaders. De
'zwakke broeders' zijn verbitterd. Het concilie heeft de toch al zeer geringe
samenwerking onder de Oosterse katholieke bisschoppen ongedaan gemaakt.
Omwille van een groter goed, de eenheid ? Maar ook de orthodoxen wijzen deze
'brug' af; voor hen zijn de geunieerden deserteurs van hun oorspronkelijke
moederkerk.
Sprekend over het decreet over de Oosterse katholieke Kerken, herhaalde de
orthodoxe professor Nissiotis, conciliewaarnemer namens de Wereldraad, wat hij
me reeds eerder verzekerd had, zonder daarmee de Oosterse katholieken in het
minst te willen kleineren: „De R.K. Kerk heeft dit schema gewild opdat de stem
van het Oosten beter worde gehoord in de Westerse Kerk, maar zij heeft hiertoe
niet de geëigende middelen gebruikt. Zij maakt veel ophef voor Kerken die voor
ons slechts een zeer geringe minderheid betekenen; zij schijnt tussen de grote
orthodoxe kerk en zichzelf een brug te willen slaan die er geen is, want wij
beschouwen deze kerken als Romeins. De geunieerden beletten eerder de dialoog
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dan dat zij deze bevorderen. Niemand van ons zal hun medewerking vragen om
contacten te leggen met Rome. Het Secretariaat voor de Eenheid is bevoegd om
dergelijke stappen te ondernemen".
Rome, Rhodes, Genève

Het decreet over de Oosterse katholieke Kerken vertoont inderdaad vele
feilen. Volgens kenner archimandriet C. Dumont O.P., die het stuk becommentarieert in de geest van 'Make the best of it', mist het de theologische vernieuwing die de constitutie over de Kerk en het decreet over de oecumene kenmerken. Verschillende passages zijn, vooral in de ogen van de orthodoxen, dubbelzinnig; enerzijds een ingrijpen in de interne aangelegenheden van plaatselijke
kerken en anderzijds een misplaatste waardering, waardoor het proselitisme van
de geunieerden zou worden aangemoedigd. Gelukkig verklaart artikel 30 van
het decreet: „Al deze juridische beschikkingen zijn getroffen vanwege de huidige omstandigheden, in afwachting van het ogenblik dat de katholieke kerk en
de gescheiden Oosterse kerken zich volledig verenigen". Gelukkig ook hebben
we een goede gids bij de interpretatie in de sterke concilieteksten over kerk en
oecumene, ondanks de beruchte wijzigingen van het elfde uur.
Pijnlijk blijft evenwel voor de orthodoxen de Nota Bene van mgr. Felici's
nota explicativa bij 'De Ecclesia', waarin staat dat de commissie niet ingaat op
de kwestie of een hiërarchie die niet in gemeenschap is met de paus, al dan niet
wettig en geldig is. De commissie laat dit punt, waarover verschil van mening
bestaat, over aan de discussie van de theologen. M.a.w. het staat een ieder vrij te
verkondigen dat het niet uitgesloten is, dat de hele orthodoxe hiërarchie ongeldig zijn gezag zou uitoefenen, hoewel geen zinnig katholiek theoloog deze
opinie verdedigt ... .
Dit alles heeft een nadelige invloed gehad op de derde panorthodoxe conferentie, die diezelfde maand te Rhodes werd gehouden. De paus had een brief
gestuurd, die zeer gewaardeerd werd, een waar kunststuk van vindingrijke
liefde, zodat een speciale commissie een dag bezig is geweest om een waardig
antwoord op te stellen. Toen begon het eigenlijke werk en stuitte men weldra op
de praktische bezwaren die een officiële dialoog van de orthodoxie als geheel
met Rome alsnog in de weg staan: ondermeer de spanningen in Roemenië, Polen
en Servië tussen uniaten en orthodoxen. Men heeft ten onrechte geschreven dat
het patriarchaat van Moskou deze moeilijkheden zou hebben aangegrepen om de
besprekingen te doen mislukken. Dergelijke insinuaties doen de zaak van de
oecumene geen goed. Ook in het verleden hebben katholieken al te gemakkelijk
negatief geoordeeld over de houding van de russisch orthodoxe kerk in een
uiterst moeilijke situatie. Toch is het resultaat van de conferentie positief. De
samenwerking tussen de orthodoxe kerken is sterk toegenomen en de apostolische zetel van Rome werd meermalen de eerste zetel van de onverdeelde kerk
genoemd.
De wereldraad zoekt naar eenheid, Rome eveneens. Er waren spanningen.
Over en weer verdacht men elkaar ervan een oecumenisch monopolie te willen
uitoefenen. In januari is in Liberia door de Wereldraad beslist, te gaan praten
met het secretariaat voor de Eenheid: eerst onderling uitmaken wat termen als
oecumenische dialoog en samenwerking in feite betekenen. Diezelfde maand
waren in Addis Abeba op uitnodiging van keizer Haile Selassie de leiders van
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de 6 monofysitische kerken (Kopten, Syriërs, Armeniërs, samen 18 miljoen
gelovigen) bijeen, voor het eerst sinds 15 eeuwen. 17 - 18 februari: kardinaal
Bea bezoekt de Wereldraad van Kerken. De oecumenische agenda is soms zo
overladen, dat men dreigt te vergeten, dat het gaat om Christus mee te delen
door zijn Kerk: „God heeft zoveel van de wereld gehouden, dat hij haar zijn
Zoon heeft gegeven om haar te redden".
Joodse kwestie
Daarom gaat het ook bij de veel gewraakte verklaring over de Joden: „De
Kerk van Christus erkent gaarne dat de oorsprong van haar geloof en haar
uitverkiezing zich bevindt bij de aartsvaders, Mozes en de profeten". Het is een
uitstekende tekst, maar in het Nabije Oosten weet men er geen raad mee bij de
huidige spanningen tussen Israël en de Arabieren. De katholieke patriarchen
trachtten nogmaals uit te leggen: het gaat niet om politiek; de tekst ontkent niet
dat de Joden Christus hebben gekruisigd etc. De orthodoxen, die hun regeringen
duidelijk wilden tonen hoe vaderlandslievend ze wel zijn, verklaarden zich tegen
de Vatikaanse tekst: „Wij blijven trouw aan wat de schrift ons leert". De
meeste orthodoxen menen dat het concilie speciaal bijeen is geroepen om deze
verklaring op te stellen, die zou beweren dat ofwel Christus niet gekruisigd is
(de opvatting van de Koran) of dat het in ieder geval niet de joden zijn geweest die dit hebben gedaan. De orthodoxen beleggen betogingen, waarbij
meestal ook een mohammedaanse sjeich wordt uitgenodigd om te spreken,
nooit een katholiek. Zij menen aldus te moeten handelen, omdat door dit document het geloof in zijn fundamenten betreffende kruisdood en verlossing zou
worden aangetast, en omdat de mohammedanen er een argument uit putten om
aan te tonen dat de christenen het evangelie veranderen naargelang het hun
uitkomt, zoals zij dit reeds vroeger hebben gedaan; volgens hen blijven de
joden van alle tijden, zolang zij zich niet bekeerd hebben tot het christendom,
wel degelijk op een speciale wijze schuldig aan de dood van Christus. Hier
wreekt zich de eeuwenlange scheiding tussen Westerse en Oosterse theologie.
Des te verheugender is daarom het feit dat de gebedsweek voor de eenheid dit
j aar in Kairo desondanks een uiting werd van een diep oecumenisch verlangen,
die meer allure kreeg dan ooit tevoren. Hopelijk werkt het incident van de
verklaring over de joden in het Nabije-Oosten even zuiverend als in Nederland
de Irene-affaire, waar men eveneens vreesde dat de oecumene voorlopig van de
baan zou zijn.
De katholieken waren vrij weerloos -- ook in zichzelf — tegen 20 jaar stelselmatige propaganda tegen Israël, zoals men in het, Westen steeds voor Israël
heeft gekozen en graag al het ongelijk op de Arabische rekening schrijft.
Het woordje 'haat' (van Arabieren tegen Joden) staat in de kop van de
tendentieuze reportages die Martin W. Duyzings in de januarinummers van
Elseviers Weekblad schreef. Het Vlaamse weekblad De Nieuwe heeft een nieuwe correspondent voor het Nabije Oosten, Johan Struye. In zijn eerste bijdragen,
vers van de lever voor het kerstnummer, heeft hij het al bekeken, al — zo zegt
hij — koestert hij geen vooroordelen. Hij constateert slechts. Fijntjes concludeert hij over Libanon: „Van oudsher bewoond is het land echter wel. Recente
opgravingen hebben te Byblos weer gebruiksvoorwerpen aan het licht gebracht
die meer dan 4000 jaar oud zijn. Ex Oriente Lux, een bewijs te meer dat alle
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beschaving hier begon. Alleen jammer dat het bij dat begin gebleven is". Jammer ook dat men op de Arabische ambassades de hebbelijke gewoonte heeft
buitenlandse bladen uit te spelen, katholieke inbegrepen. Dergelijke publikaties
breken af wat aan de andere kant moeizaam wordt opgebouwd. Uitsluitend om
de verklaring over de Joden toe te lichten maakte de paus op 3 december een
tussenlanding te Beiroet, stuurde hij een brief aan alle patriarchen (katholieke
en orthodoxe), ging kardinaal-diplomaat Koenig op de terugweg via Kairo.
Sommigen vermoeden ook dat daarom drie patriarchen het kardinalaat hebben
aanvaard: hun regeringen beschouwen deze 'eervolle' benoeming namelijk als de
pauselijke erkenning van de wijze waarop de patriarchen het arabische standpunt
hebben verdedigd. Deze benoeming van de Oosterse patriarchen heeft veel stof
doen opwaaien. Vooral de grieks-katholieken begrepen niet waarom hun patriarch Maximos IV thans het kardinalaat aanvaardde, hoewel hij vroeger reeds
verschillende keren deze titel had geweigerd. De grieks-katholieke bisschop van
Kairo, mgr. Zoghby, diende zelfs zijn ontslag in, als teken van protest. Patriarch
Maximos heeft getracht zijn beslissing uit te leggen. Zolang het college van
kardinalen zuiver een instelling bleef van de Romeinse kerk en van het patriar-

chaat van het Westen, leek het hem onmogelijk dat Oosterse patriarchen er
deel van uitmaken. In brieven en telegrammen had de Heilige Vader echter aan
de patriarch verzekerd, dat, zich een diepgaande ontwikkeling aan het voltrekken is, waardoor het binnentreden van de patriarchen in het heilig College niet
langer de inlijving in de Westerse kerk inhoudt, maar een universelere deelname aan het herdersambt van de katholieke kerk. Het is een voorlopige oplossing, zolang de volledige gemeenschap tussen de katholieke kerk en de oosterse
kerken niet hersteld is.
Dit hoofdstuk over de Joden heeft echter ook een positieve kant. Hier en
daar begint men onderscheid te maken tussen sionisme en judaisme. Een mohammedaan schreef in een Egyptisch weekblad: „Wij zijn tegen iedere vorm van
religieus fanatisme en racisme. Wij zijn trouwens evengoed semieten als de
Joden". Het uitstekende Tunesische weekblad Jeune A f rique opende een boeiende discussie over de Palestijnse kwestie, waaruit bleek dat vooral de jongeren
minder fanatiek zijn dan men vermoedde. Maar officieel komt de strijd om het
Jordaanwater steeds dichterbij.
In deze omstandigheden heeft het hoofdstukje over de mohammedanen in het
schema over de niet-christelijke godsdiensten de Islam onberoerd gelaten, voorzover ze overigens van het bestaan van deze tekst op de hoogte was. De grootmoefti van Tunesië betreurde dat het concilie geen enkele mohammedaanse
instantie van de resultaten op de hoogte heeft gesteld. Wat doet het secretariaat
voor de niet-christelijke godsdiensten? Ook in Bombay schitterde het door
volledige afwezigheid. De katholieke kerk maakt een harde leerschool door. Zij
herontdekt Christus als Heer van de Kerk en de ander als ander. Een dergelijke
ervaring onderging paus Paulus tijdens zijn bezoek aan het Heilig Land, bedevaart en ontmoeting tevens. Hij vergelijkt zijn pelgrimstocht met een ploegijzer
dat een eeuwenlang braakliggend land diep openscheurt.

Ontmoeting in het Heilig Land
„Wij zegen dit, aldus de paus, want we verlangen dat men blijft nadenken
over deze gebeurtenis". Een Zwitsers jezuiet-journalist, Ludwig Kaufmann,
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heeft dit gedaan. Samen met zijn protestantse vriend Jurgen Braunschweiger
bezocht hij de heilige Plaatsen en de mensen die er wonen. Vervolgens vond hij
een 25-tal experts bereid bijdragen te schrijven: katholieken, orthodoxen, protestanten, een jood, helaas geen mohammedaan — duiders van tekens, 'Deuter
der Zeichen', noemt hij hen, dialoogpartners. Hij kiest prachtfoto's en kunstreprodukties en vecht met de uitgever, die voor zijn koopwaar zoveel mogelijk
puur 'paus' wil, zoals de Italiaanse TV tijdens de bedevaart. Het resultaat ligt
voor ons, uitstekend uitgegeven, Begegnung im Heiligen Land, 30 bijdragen,
3 wereldgodsdiensten 1 ) . Het is meer dan een terugblik, een bundel reportages
of een fotovloedgolf; het is een dieper antwoord op de problemen die we in het
eerste deel van dit artikel hebben aangesneden. Kaufmann is evenals paus Paulus
op zoek naar Christus, het is de herbronning in Palestina, in Jerusalem, het
traditionele middelpunt van moeder aarde is ook het midden van het boek.
Henri de Lubac S.J., reflecterend over de bedevaart en de ware 'décentration'
schrijft: „We hebben er allen grote verwachtingen door gekregen. Neen, de
Kerk zoekt haar eigen glorie niet, maar alleen de glorie van haar Heer. Op die
lange pelgrimstocht, die haar voert van het aardse naar het eeuwige Jeruzalem,
wil zij 'nederig' zijn voetspoor volgen door zich te richten zowel naar Zijn
voorbeeld als naar Zijn woord. Indien zij alle mensen roept, is het alleen maar
om hen te leiden naar Hem, door aan hen het enig heil mee te delen, dat van
Hem afkomstig is". Het is de weg terug. De paus is naar het Heilig Land
gegaan om te tonen dat de waarheid niet in Rome wordt gefabriceerd, maar
geboren is in Palestina. In deze geest werd het boek samengesteld, maken we
opnieuw kennis met het Beloofde Land. Abraham wordt ons getekend als de
Vader van het geloof voor jood, christen en mohammedaan. We zien het oude
en het nieuwe Israël, dat ondanks het materialisme de paradox van de godsdienst kent. Een artikel citeert Shalem ben Chorim: „Israël heeft altijd een volk
willen zijn als de andere; het verlangt naar een 'normalisatie', dat echter zijn lot
niet is". En Buber: „Als Israël minder wil dan zijn lot hem aanwijst, bereikt het
evenmin dat 'minder' ". In Nazareth denken we over de kerk der armen en over
het teken van triomfalisme van 3 miljoen dollar, dat kerkgebouw heet, dat hier
wordt opgetrokken. De lezing van Kaufmanns boek werkt zuiverend op ons
kerkbegrip. In een zeer origineel hoofdstuk vragen verschillende auteurs —
geïnspireerd door een reizende pausfiguur — zich af of ons Petrus- en pausidee
wel juist is. Is het wel een 'zittend' beroep (op de H. Stoel), met sleutels die
eerder afsluiten dan openen, als herder die de kudde in de veilige schaapsstal
samenhokt ? De stellingen van de katholieke exegeet Anton Viigtle over de
omstreden sleuteltekst (Matt. 16 : 17 - 19) worden door een protestantse collega verdedigd. Deze bijdragen lijken me van groot oecumenisch gewicht.
Op Kaufmanns vraag of voorzichtigheid bij het zoeken naar eenheid niet
1) Ludwig Kaufmann S.J., Begegnung im Heiligen Land, Christenheit, Israël and
Islam. Verlag C. J. Bucher A. G., Luzern en Frankfort a.M., 1964, 196 pp., Zw. Fr.
1980; tegelijkertijd verscheen de Franse versie: Rencontre en Terre sainte, Chrétienté,
Israël et Islam, Editions Rencontre, Lausanne.
2) „Tons ensemble nous avons pu concevoir une grande espérance. Non, l'Eglise
cherche pas sa propre gloire, mais la seule gloire de son Seigneur. Dans ce long
pèlerinage qui la conduit de la Jerusalem terrestre a la Jerusalem éternelle, elle veut
suivre 'humblement' ses traces, en se conformant a son exemple comme a sa parole.
Si elle appelle tous les hommes, c'est uniquement pour les conduire a lui, en leur cornmuniquant le seul salut qui vient de lui".
ne
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geboden is, antwoordde patriarch Athenagoras: „Er zullen steeds mensen zijn
die een beroep doen op de voorzichtigheid, maar is er voorzichtigheid nodig om
de Heer te naderen ? Voorzichtigheid is geboden, wanneer men eraan twijfelt of
een idee van de Heer komt. Welnu, in de dialoog tussen christenen is er geen
twijfel mogelijk: het is een werk ingegeven door de Heer".
Wellicht is het artikel van prof. Richard Gramlich S.J. (Gregoriaanse Universiteit, Rome) over de wegen die leiden naar andere godsdiensten, het beste wat
er de laatste tijd over dit onderwerp is geschreven. Zijn conclusie: „Het zou
vermetel zijn, wanneer een christen aan de macht van Gods goedheid grenzen
zou willen stellen, alsof het Gods recht en verlangen zou zijn de 'bovenmenselijke zielskracht, waardoor men de naaste als zichzelf kan liefhebben, slechts te
geven aan degene die uitdrukkelijk gelooft in zijn Zoon (...) Het gebed om
zich in liefde te verenigen met het diepste wezen van de ander is geen marginaal
voorschrift, maar het centrum van het christelijk geloof en het eerste gebod,
waarvan het al dan niet onderhouden beslissend is voor ons heil".
Al deze contacten met andere kerken en godsdiensten, zijn het echter niet
evenzoveel bewijzen dat het geloven steeds meer beperkt wordt tot een snel
inkrimpende minderheid, die bang is door de wereld te worden opgeslokt,
geassimileerd, omdat de meeste gelovigen van de wereld zijn, werelds, en niet
een teken in de wereld ? Dialoog met andere kerken en godsdiensten — aldus
de strekking van het artikel van journalist Francis Mayor — is immers geen
einddoel, maar voorbereiding op een gesprek dat veel moeilijker is te voeren,
nl. met de steeds groeiende 'rest' van de wereldbevolking.
Gegroepeerd rond drie hoofdthema's: Christendom, Israël en Islam, heeft
Kaufmann zijn boek opgebouwd met bijdragen van gehalte, leesbaarder gemaakt
door foto's, bijschriften, uitstekende inleidingen en documenten. Uiteraard is
een dergelijk werk niet foutloos. Enkele cijfers (we gebruiken de Franse vertaling) : p. 39: miljoenen =duizenden; p. 121: 1909 = 1099; p. 141: 40
minuten = enkele minuten. P. 142: Demetrios Salachas is geen grieks-orthodox,
maar een grieks-katholiek priester. In het algemeen is merkbaar dat de auteur
zich voor de beschrijving van de plaatselijke kerkelijke toestanden bijna uitsluitend heeft laten voorlichten door grieks-katholieken, waaronder de objectiviteit
soms geleden heeft. Het artikel van prof. W. de Vries over 'Strijd om de
heilige Plaatsen?', aangevuld door de samensteller, lijkt me, ondanks alles, iets
te pessimistisch. Het is natuurlijk verleidelijk om steeds weer te praten over
franciscanen en orthodoxe monniken die elkaar met kandelaars te lijf gaan —
in zijn inleiding haalt kardinaal Tisserant sappige herinneringen hierover op uit
zijn eerste Palestinareis anno 1904 —, maar sinds Kerstnacht 1962 zijn er
gelukkig geen zware 'grensincidenten' voorgevallen. De betrekkelijk snelle restauratie van de heilig-Grafkerk is een bewijs van groeiende samenwerking tussen
Oosterse en Westerse Christenen. „Wij constateren met voldoening", aldus
patriarch Athenagoras, „dat de ziel van het Westen zich als vanzelf naar het
Oosten keert en de ziel van het Oosten naar het Westen. Ze zoeken elkaar,
want ze vullen elkaar aan".
Het is onmogelijk alle facetten van dit zeer aanbevelenswaardige Bildband te
belichten. Het is een bezield bewijs van Christelijke hoop in de wereld van
vandaag, 'verontrustend en wonderlijk tevens', zoals de paus haar kenschetste
aan de vooravond van 1965.

Recente
Engelse pocket-uitgaven

W. PETERS S.J.

is ongeveer dertig jaren geleden dat de uitgever Lane zijn fris oranjeH ETgetinte
goedkope 'pocketbooks' op de markt bracht, beter misschien in de
vele Woolworth winkels de mensen voor zes pennies toewierp. En hij heeft dit
initiatief van de eerste te zijn nimmer laten varen, nimmer uit handen willen
geven. Hij kan meer dan honderd concurrenten hebben, maar hij blijft aan de
kop gaan zowel wat getallen betreft van nieuwe uitgaven, als wat betreft de
veelomvattendheid van inhoud en vooral de durf en fantasie waarmee zijn
boekenfonds op hoog peil wordt gehouden. Natuurlijk is het boek vans zes
pennies uit de boekenwinkels verdwenen en menigmaal is de prijs een shilling
of drie ver te boven gegaan, maar de koper kan er altijd zeker van zijn dat de
prijs van zes of zeven shilling of hoger zeer wel besteed is. Dit zal iedereen
beamen die zich de vier deeltjes aanschaft van Trevelyan's Illustrated English
Social History (ieder deeltje 8 sh. 6 d.). Het werk zelf, dat uit het jaar 1942
dateert, moet klassiek genoemd warden, en het is een studie die niet alleen de
Anglist onmisbaar is, maar iedere ontwikkelde mens zal boeien. We geven de
ondertitel der verschillende deeltjes: 1. 'Chaucer's England and the early Tudors,
with 180 illustrations, selected by Ruth Wright'; 2. 'The age of Shakespeare and
the Stuart period, with 139 illustrations, selected' enz.; 3. 'The eighteenth century, with 147 illustrations', en 4. 'The nineteenth century, with 153 illustrations'. Het aantal pagina's is iedere keer ruim drie honderd, en ieder deeltje
sluit met een index en een korte beschrijving van de herkomst der illustraties en
vaak een schets van de geschiedenis van het afgebeelde. Het papier, de bladspiegel, de letter, de illustraties, zij zijn allen van superieure kwaliteit, een dergelijke
uitgave waardig.
Blijvende aandacht verdienen twee andere series van goedkopere uitgaven,
omdat het jammer zou zijn indien men deze alleen als voor de student in de
Engelse letterkunde van belang zou beschouwen. Writers and their Work, uitgegeven door Longmans in samenwerking met The British Council en The
National Book League, nadert nu snel zijn honderdtachtigste deeltje. Het net
wordt ver uitgeworpen; de serie bestrijkt het gehele terrein van Engelse literatoren, terwijl een enkele keer een soort dwarssectie als onderwerp wordt genomen. In de jongste uitgaven worden besproken Robert Southey door G. Carnall,
John Webster door Ian Scott, Sir Walter Ralegh door Agnes Latham, Collins
door 0. Doughty, John Gay door 0. Warner, en John Ford door C. Leech,
Thomas More geschreven — natuurlijk — door E. E. Reynolds, terwijl Langland's Piers Plowman door N. Coghill wordt behandeld. Tot het tweede type
behoren boeken als The Detective Story in England door J. Symons, The English Short Story door T. Beachcroft, English Travellers in the Near East door R.
Fedden, Wear Poets: 1914 -1918 en Poets of the 1939 -1945 War, door resp.
E. Blunden en R. Currey; de jongste additie hier is Three Women Diarists, verzorgd door Margaret Willy. De drie vrouwen zijn Celia Fiennes die in 1662
werd geboren en in 1741 stierf, en van wie wij te voren nog nimmer hadden
gehoord, Dorothy Wordsworth en Katherine Mansfield. De uitgaven zijn uitstekend als een eerste oriëntatie, en zijn ook als zodanig bedoeld, zoals blijkt uit
de compositie van deze schetsen: een korte levensbeschrijving wordt gevolgd
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door een behandeling van de geschriften met kritische waardering hiervan terwij 1 een bibliografie het boekje sluit (ieder deeltje bevat ongeveer veertig
pagina's; 2 sh. 6 d.). Twee maal zo duur en drie maal zo lang zijn de uitgaven
in de serie Writers and Critics (Oliver and Boyd, Edinburgh and London) .
Prijs en lengte van een boek zijn natuurlijk wel de allerslechtste maatstaf om
het te beoordelen en te waarderen. In dit geval zijn deze twee wel erg misleidend. Hun bijzondere verdienste is dat zij voornamelijk moderne auteurs tot
onderwerp hebben, en als regel ook vele zakelijke gegevens verschaffen zowel
omtrent het leven als het schrijven van deze literatoren, die voor een juist begrip
van de mens en de schrijver van belang zijn, gegevens die men anders vaak
moeizaam van links en rechts bijeen moet schrapen. De vier jongste uitgaven
bespreken Auden (door Barbara Everett), Beckett (door R. Coe), Evelyn
Waugh (door M. Bradbury) en Angus Wilson (door J. Halio). De kritische
waarde van deze deeltjes alsook van andere, reeds verschenen, loopt nog al
uiteen, en is soms teleurstellend; destijds lieten we ons ongunstig uit over
hetgeen D. Pryce-Jones omtrent Graham Greene te vertellen had; de kritische
waardering van Waugh en van Angus Wilson kunnen ons deze keer maar
weinig bekoren. Mogelijk dat we onze eisen te hoog stellen waar het hier
immers gaat om een inleiding meer dan om een kritisch oordeel.
Ons nog even bewegend op het gebied van de Engelse letteren lazen we met
gemengde gevoelens Selected Essays, een keuze van W. H. Auden uit eigen
werk (Faber, 7 sh. 6 d.) . De opstellen over Othello, Shylock, Robert Frost,
Dickens, D. H. Lawrence en Ibsen zijn natuurlijk het lezen waard; in zijn
essays van meer beschouwende aard ontmoeten we een zekere ontgoocheling en
zelfs cynisme dat onplezierig aandoet, soms ook onecht klinkt, en dat we graag
op rekening schuiven van de jonge Auden: helaas heeft hij de gekozen essays
niet gedateerd. Vanzelfsprekend krijgt Auden een belangrijke plaats in Poetry
in the Thirties, een Penguin Book door Robin Skelton ingeleid en samengesteld
(5 sh.) . Tesamen met de drie andere leden van het toentertijd beroemde of
beruchte quartet, te weten C. Day Lewis, Stephen Spender en Louis MacNeice,
eist hij bijna een derde van de in deze bundel opgenomen gedichten voor zich
op. De samensteller heeft getracht de gedichten naar hun thema te rangschikken;
de basis is hierbij meer vernuftig dan overtuigend.
Ofschoon wij ons als regel onthouden van het vermelden en bespreken van
romans in goedkope uitgaven verschenen, zullen lezers bij tijd en wijlen dankbaar zijn wanneer hun aandacht op bepaalde uitgaven, om welke reden dan
ook, wordt gevestigd. Zo werd J. D. Salinger's Franny and Zooey gepubliceerd
door Penguin Books (2 sh. 6 d.) hetgeen doet vermoeden dat in de nabije
toekomst diens Raise high the roo f beam, carpenters ook in goedkope uitgave
zal verschijnen. Met The Old Men at the Zoo (Penguin; 5 sh.), dat drie jaar
geleden gepubliceerd werd, voltooit zich de pocket-uitgave van Angus Wilson's
romans. Een heerlijk boek is William Saroyan's Little Children (Faber; 6 sh.
6 d.), een verzameling korte verhalen over kinderen: men zij echter op zijn
hoede, de kinderen zijn niet zo jong als de titel aangeeft. Saroyan is wat men
noemt 'an old hand', en genoemde verhalen dateren uit de jaren dertig, uit de
tijd dat John Updike in hetzelfde Amerika geboren werd. Zijn naam is de laatste
jaren naar voren gekomen, en het is met hoop en spanning dat men zich aan
het lezen zet van een jong auteur die door anderen hoog wordt aangeslagen.
Nu Rabbit, Run als Penguin book verschenen is (4 sh.), hebben we ons aan
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het lezen gezet, maar zowel thema als vorm zullen de lezer maar weinig bevredigen. Het thema wordt aangeduid in de titel, zodra men zich realiseert dat
Rabbit een eigennaam is van een pas getrouwde knaap van zesentwintig. Met
opzet spreken we van knaap, en niet van man, en geen wonder dat hij wegloopt
voor de harde realiteit van het leven: m.a.w. het thema van de hopeloos onvolgroeide man ligt ten grondslag aan deze roman. Dit is geen nieuw thema, en de
roman herinnerde herhaaldelijk aan dingen die we al meer tegengekomen waren in moderne fictie. Naar de vorm en dictie is het rauw, hortend en stotend,
oneffen en dit alles natuurlijk met opzet; de kwestie blijft dat kunst juist bestaat
in het verbergen van het kunstige: ars est celare artem. Dit geldt nog meer van
de trilogie van Anthony Burgess, wiens geromantiseerd verhaal over Shakespeare's liefdesleven wij onlangs in dit tijdschrift bespraken. De drie delen zijn
getiteld: 'Time for a tiger', 'The enemy in the blanket', en 'Beds in the east'
(Pan books; 7 sh. 6 d.) . Het verhaal speelt zich af in Malaya en periodiek
werden wij herinnerd aan Gods Geuzen, om dan tegelijkertijd te ontdekken dat
Jan de Hartogs boek van een veel hogere klasse is.
We willen nog even terugkomen op de hierboven even vermelde Angus
Wilson. Mercury books heeft een goedkope uitgave (7 sh. 6 d.) verzorgd van
een inleidende studie op de romans van Emile Zola. Wie de wordingsgeschiedenis gelezen heeft van Wilsons eigen romans zoals hij hiervan zelf verhaalt
in The Wild Garden or Speaking of Writing, zal weinig verbaasd staan wanneer
hij in dit boek over Zola dezelfde preoccupatie tegenkomt met psychische gecompliceerdheden die alleen een roman zouden verklaren. Ook in deze opstellen
valt het ons weer op hoe moeizaam Wilson schrijft, ofschoon men zou verwachten dat het thema van Zola's schrijversbestaan zich leende tot wat eenvoudiger stijl en heldere dictie.
Deze sectie moge besloten worden met vermelding van een waardevolle collectie essays van Helen Gardner, getiteld The Business of Criticism (Oxford;
5 sh.) . Voor de literaire student geven de eerste drie opstellen of lezingen een
zakelijk sobere uiteenzetting van 'the profession of a critic', die doortrokken is
van gezond verstand en een 'no nonsense' houding; het tweede drietal lezingen
draagt als titel 'the limits of literary criticism', de titel is wat misleidend omdat
de schrijfster zich voornamelijk bezig houdt met de toepassing van de beginselen der literaire kritiek op de Bij bel.
We zullen slechts een viertal boeken vermelden van godsdienstige inhoud,
stuk voor stuk van bijzonder gehalte. De bekende Oxford Professor Zaehner
voegt aan het groots opgezette seriewerk 'Fact and Faith Books' van Burns and
Oates toe een bevattelijke studie over de vier wereldgodsdiensten, te weten
Christendom, Islam en de godsdiensten die we direct associëren met India en
China en Japan (The Catholic Church and World Religions; 9 s. 6 d.) . De
Cambridge Professor David Knowles geeft een goedkope editie van zijn The
English Mystical Tradition (Cardinal Books, Burns and Oates; 10 sh. 6 d.).
Destijds bij het eerste verschijnen in 1961 bespraken we deze verzameling opstellen, waarvan de meesten tot onderwerp heb ben een der grote mystici uit de
latere Engelse Middeleeuwen, zoals Richard Rolle, Walter Hilton, Juliana of
Norwich, Margery Kempe, terwijl Augustine Baker een beetje een nakomertje
is in dit gezelschap. Het boek is van een voortreffelijke eenvoud.
Het derde boek is The Church of England (Penguin; 4 sh. 6 d.). De Anglikaanse Kerk staat de laatste jaren erg in het nieuws, maar deze studie, indien
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dit woord hier gebezigd mag worden, werd door een complete buitenstaander
geschreven, door een niet-christen zelfs. Paul Ferris is journalist; misschien is
het juister te zeggen dat hij zich toelegt op reportage. Hij heeft hierbij moeite
noch reizen gespaard en geeft ons zijn ervaringen bij het bekijken van deze
kerk zoals zij zich toont in stad en dorp, bij bisschoppen en de eenvoudige
clergé, in statistieken en officiële documenten, niet het minst in onderlinge
wrijvingen en botsingen. Het is een boek dat degene die zich interesseert voor
het wel en wee van de Engelse Staatskerk niet ongelezen mag laten. Zijn laatste
kritiek zal wel zijn dat het een zeer verdienstelijk werk is, maar dat de moed
van de journalist-rapporteur niet geëvenaard wordt door inzicht in wat veel
meer is dan een club of instituut.
Dit gebrek aan diepte-visie op een kerk valt aanstonds op wanneer men er bij
leest, Preparing for the Ministry of the 1970s, waaraan hebben meegewerkt
H. Herklots, J. Whyte and R. Sharp, respectievelijk een kanunnik in de Staatskerk, een dominee uit de (presbyteriaanse) kerk van Schotland en een methodist (S.C.M. Press; 7 sh. 6 d.). De drie opstellen zijn van zeer ongelijke lengte;
de Staatskerk krijgt negentig pagina's toegemeten, de kerk van Schotland twintig, terwijl de Vrije Kerken aan dertig bladzijden toekomen. Gezien zoveel
hedendaagse problemen niet zo zeer die van een of andere christengemeenschap
zijn, maar veeleer in allernauwst verband staan met het christenzijn zelf in de
Westerse maatschappij, zal de katholieke lezer herhaaldelijk zich zelf vrij persoonlijk aangesproken weten, en zal hij zeer geïnteresseerd kennis nemen van de
wijze waarop men zich in andere kerken bezig houdt om in de nabije toekomst
tot een effectief brengen van de blijde boodschap te komen. De bittere toon die
men in eigen vaderland maar al te veel beluistert in geschriften die over vernieuwing en aanpassing van de Kerk handelen, ontbreekt hier gelukkig; hetgeen het
betoog een sereniteit geeft die veel meer vruchten draagt dan onrustig geschrijf
elders.
Van de Engelse Kerk naar de Engelse Staat is op papier slechts een enkele
stap. Een hoogst nuttig boek lijkt ons Government and Parliament, a survey
from the inside (Oxford; 10 sh. 6 d.) . De insider die aan het woord is, is de
beroemde Labour-man Herbert Morrison, vele jaren lid van het Parliament, en
minister zowel in het oorlogskabinet van Churchill, als in de na-oorlogse kabinetten van Attlee. Wie precies wil weten wat nu een chief whip is en wat zijn
taak, welke de verhouding is tussen house of commons en house of Lords, hoe
het er op een kabinet-meeting aan toe gaat, hoe een wet tot stand komt, wat
question hour is, enz. enz. vindt het antwoord in dit boek van bijna vier honderd
vrij dicht bedrukte bladzijden; hij wordt hierbij geholpen door een volledige
index. Een leraar die zijn leerlingen meer bijbrengt dan alleen maar grammatica
en woordenkennis, met misschien nog wat summiere literatuurgeschiedenis, zal
moeilijk buiten dit boek kunnen.
Grote verwachtingen koesterden wij toen wij Rebirth of Britain in handen
kregen (Pan books; 5 sh.). Gebeurtenissen der laatste maanden als het plotseling verhogen van de rentevoet en het al even plotseling verhogen van de
invoerrechten, maatregelen van een nieuw Labour-bewind, suggereren iets van
'de zaken eens degelijk aanpakken', van een hergeboorte. Een boekje over
rebirth neem je dan vanzelf in hand. We werden teleurgesteld. Het bevat een
achttiental opstellen die allen economisch van inhoud zijn, en allen door
beroepseconomen geschreven. Ze veronderstellen een lezer die behoorlijk op de
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hoogte is van economische beginselen. We geloven echter niet dat er van
hergeboorte van Engeland sprake zal zijn wanneer de hele zaak economisch
wordt uitgezuiverd. Tenzij men hieronder ook verstaat dat er in Engeland eenvoudig harder gewerkt moet worden.
Komen we ten slotte tot enkele pockets die niet onder een speciale groep
worden ondergebracht maar het vermelden zeker waard zijn, ook al zal zich
slechts een gespecialiseerde groep voor de uitgave interesseren. In Great Composers geeft Gervase Hughes vijfendertig schetsjes van grote componisten, van
Palestrina tot Strauss, een gemiddelde van zeven bladzijden voor iedere componist. Men zal zeggen dat de gegevens in iedere encyclopedie te vinden zijn; dit
is waar, maar lezing van een schets uit dit boek met daarna of ervoor een artikel
over dezelfde componist in een encyclopedie doet het hemelsbreed verschil
direct uitkomen. Het is een goed boek om in de buurt van radio- of televisietoestel, of platencollectie te hebben (Pan; 3 sh. 6 d.) . Een andere uitstekende
Pan uitgave is getiteld The Treasures of Time (5 sh.) ; de ondertitel maakt
duidelijk hoe verrassend van inhoud deze uitgave is: 'Firsthand accounts by
famous archaeologists of their work in the Near East'. De geschiedenis van
opgravingen kan hier uit eerste hand vernomen worden; men wordt er onwillekeurig veel meer bij betrokken dan wanneer men leest van de resultaten van het
moeizame graafwerk.
Soviet Education werd voor Penguin books geschreven door Nigel Grant
(3 sh. 6 d.) en behandelt vrijwel het gehele gebied van het onderwijs in Rusland; zelfs wanneer men slechts hier en daar wat grasduint in deze pocket, zal
men vele ideeën over wat er nu precies in Rusland gebeurt moeten herzien.
Angstwekkend is Tom Stonier's Nuclear Disaster (Penguin; 4 sh.) . Hier is een
expert aan het woord, die niet tevreden is met te zeggen wat er bij een kernbomexplosie gebeurt, maar ook waarom het gebeurt, en welke de uiteindelijke resultaten zijn op velerlei gebied als dat van de feitelijk aangerichte schade, van een
ontwrichte samenleving, van radio-actieve uitstraling, enz.
We willen deze keer eindigen met het spel waarmede Amerikanen zich aan
het einde van het jaar vermaken door de vader en moeder, de voetballer, het
boek, de film van het jaar te kiezen; we willen het pocketboek van het afgelopen
jaar deze eer te beurt laten vallen. De keuze valt dan op The Rise and the Fall
of the Third Reich. Het werd door de Amerikaanse journalist Walter Shirer
geschreven en verscheen in 1960. De pocket-uitgave is een Pan book van niet
minder dan 1436 bladzijden; dit is een record. De prijs ligt begrijpelijk wat
hoger: twaalf en een halve shilling, maar het boek is iedere penny hiervan
waard. Destijds werd dit boeiend verhaal algemeen geprezen; intussen is het
bijna klassiek geworden. We behoeven hier niets aan toe te voegen tenzij de
bemerking dat met name voor een nu wat ouder geslacht, dat intens bij de
geschiedenis van het Derde Rijk betrokken is geweest en vooral tijdens de oorlog
slechts uiterst moeizaam waarheid en luid verkondigde leugens kon onderscheiden, en vaak in het geheel niet, dit boek het antwoord geeft op vele vragen: van
het hoe er in de vernietigingskampen inderdaad vernietigd werd, tot het wie de
ovens leverde en hoe Rommel precies aan zijn einde kwam.
Hier hebben we een boek waarvan gezegd moet worden dat het werkelijk
moeilijk is het 'eenmaal begonnen', neer te leggen. Het verhaal sleept de lezer
mee, en het klinkt ons ongelooflijk; toch maakten we het allemaal mee, en de
ruim geciteerde bronnen nemen alle twijfels weg.
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Toneel in Nederland ')
JAN ROS

P nieuwjaarsavond heeft een toneelrecensent de keuze uit zes premières.
O
De volgende dagen komen er nog enige bij, zodat het getal tot negen
oploopt. Onder de gespeelde stukken waren drie tragedies. De rest waren
blijspelen, al dan niet met een soms ernstige inslag. Slechts twee voorstellingen
brachten stukken van deze tijd.
Amsterdam kon zijn gebruikelijke bedevaart houden naar Vondels Gijsbregt
van Aemstel. De opvoering, nu voor de vierde maal onder regie van Han Bentz
van den Berg, heeft allure. In de strakke vertolking wordt de nadruk gelegd op
de schitterende en zoals dan blijkt ook dramatische verzen. Zulk een gave voorstelling is een pleidooi voor het handhaven van een zinvolle traditie. Andere
opvattingen en mogelijkheden kunnen dan op hun tijd weer een kans krijgen,
een voorstelling b.v. waarin de barok een grotere plaats wordt toebedeeld. Het
stuk blijft ook een toetssteen voor jong toneeltalent. Het klinkt dan ook onrustbarend deze prachtige traditie in toneelkringen soms een slechte gewoonte te
horen noemen. De vraag naar het stuk is vooral bij de jeugd enorm groot en
deze vraag overtreft verre het aanbod. Het lijkt een voor de Nederlandse
cultuur, om het zacht te zeggen, weinig bevredigende situatie, dat 40.000 leerlingen van het middelbaar onderwijs in ons land een franse opvoering van
Molière's L'Avare kunnen bijwonen en tienduizenden voor de Gijsbregt moeten
worden teleurgesteld omdat daarvan slechts weinig voorstellingen voor de jeugd
worden gegeven.
„Wij hebben nu eenmaal vier grote tragediedichters en drie daarvan zijn
Grieken". Men kan deze woorden van Macneile Dixon overdreven vinden,
zeker is de Attische tragedie een eerste hoogtepunt van het Westers toneel.
Zij zag heen over de grenzen van het enkel menselijke en dit geeft haar de
waarde, die na zoveel eeuwen niet is verzwakt.
Dezelfde stof en dezelfde tragische situatie behandelen deze vier dichters in
een telkens terugkerend en verschrikkelijk verhaal: een zoon die zijn moeder
moet straffen omdat deze met behulp van haar minnaar zijn vader heeft gedood.
Het doet er niet veel toe, dat de geschiedenis van Orestes zich afspeelt aan een
archaïsch Grieks koningshof, die van Hamlet aan een Deens. Het is in een tijd,
1 ) Januari 1965. Nederlandse Comedie: Vondel, Gijsbregt van Aemstel. '-- Haagse
Comedie: George Farquhar, Galante Listen. — Nieuw Rotterdams Toneel: Victorien
Sardou en Emile Moreau, Madame Sans-Gêne. --- Theater: Jaroslav Hasek, De
avonturen van de brave soldaat Svejk; Luigi Pirandello, Zes personages op zoek naar
een schrijver. Ensemble: Charles Chilton en Joan Littlewood, Oorlog is zo'n
aardig spel. --- Centrum: Euripides, Elektra. — Studio: Eugène Ionesco, De kale
zangeres en Edward Albee, De droom van Amerika. De Nieuwe Komedie: Eugène
Labiche, De Parijse Bruiloft.
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dat de staat van de heerser afhangt. Men kon niet, zoals O'Neill het nuchter en
onpoëtisch uitdrukt, de politie waarschuwen. De bloedwraak eist de dood van
de moordenaars. Orestes is de wettelijke koning en opvolger van Agamemnon,
heeft echter zelf geen macht, zodat geen ander middel dan moord overblijft.
Hamlet stelt zich tevreden met op het geweten van zijn moeder te werken.
De daad is noodzakelijk en verschrikkelijk. Bij Aeschylus zo verschrikkelijk,
dat de autoriteit van Apollo's bevel nodig is om deze mogelijk te maken. Dit
bevel dreigt met strenge straffen als de moord niet wordt uitgevoerd. Maar ook
zonder de orakelspreuk heeft Orestes rationele en emotionele motieven voor zijn
optreden: het lot van zijn vader, de nood waarin diens kinderen zijn komen te
verkeren, de orde in het land, waarvan stad en burgerij nu onder een tiranniek
bewind leven. In zover de daad noodzakelijk is, kan zij worden gerechtvaardigd
en Orestes wordt dan ook door een god-menselijke rechtbank van bloedschuld
vrijgesproken, maar om haar verschrikkelijkheid mag nooit meer een situatie
kunnen ontstaan, waarin een dergelijke straf nodig is. De wet van de familiebloedwraak moet verdwijnen en in het vervolg de staat dergelijke misdaden
berechten.
Bij Sophocles wordt Electra de hoofdpersoon in de naar haar genoemde
tragedie van menselijke verscheurdheid en geheiligde wraak. Electra leeft in de
uiterste eenzaamheid en dit leven wordt voor haar ondragelijk. Zij weet van
geen goddelijk bevel, vindt geen steun bij haar zuster of het koor, dat nauwelijks
uit vriendinnen bestaat, in huis is zij voortdurend getuige van het gedrag van
Aegisthus en haar moeder, die geen berouw toont. Zij vertrouwt alleen nog op
Orestes en ontvangt het bericht, dat deze gestorven is. Orestes vraagt het orakel
niet of, maar hoe hij zijn wraakplan zal uitvoeren. In plaats van de objectieve
motieven bij Aeschylus wordt het karakter van een werkelijk tragische heldin
voornaamste drijfveer voor de handeling. Na hun daad tonen dan ook zij en
haar broer geen berouw of wroeging: het huis van Atreus is nu vrij en verlost.
Ook hier weet Sophocles de voor hem spreekwoordelijk geworden harmonie te
bewaren.
Evenwicht is wel het laatste idee, dat men met Euripides verbindt. Hem
kenmerkt de onrust van een eenzame figuur. De heldentragedie begint burgerlijk
treurspel te worden, de conflicten spelen zich af in de mens. Aan de traditionele
stof is de dichter innerlijk ontgroeid, maar hij aanvaardt en zoekt naar manifestaties van hogere krachten en machten in de wereld. Een hemelbestormer kan
men hem niet noemen. Grote kennis bezit hij van het menselijk hart en een
sterk zedelijk bewustzijn.
In zijn Electra en in het stuk Orestes, dat daarop aansluit, zijn de mensen,
zoals dikwijls in zijn werk, tragische figuren, omdat zij de situatie niet aankunnen, waarin zij geplaatst zijn. Het eerste stuk zou men ons eerste melodrama
kunnen noemen, het tweede heeft veel van een spektakelstuk en de oplossing
lijkt een farce. In deze grimmige klucht zegt de schrijver, dat Orestes zijn
moeder voor het volksgerecht had moeten dagen.
In Electra treedt meer het verschrikkelijke van de moedermoord dan zijn
noodzaak op de voorgrond. Electra leeft niet in het koninklijk paleis, de herkenningsscène heeft in het begin van het stuk plaats, rationele motieven voor
het bevel van de god, waaraan Orestes trouwens twijfelt, worden weinig gegeven, Clytaemnestra wordt minder verhard geschilderd. Electra moet Orestes
tot het voltrekken van hun plan overhalen. Is dit gelukt, dan doen twee totaal
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ontwrichte mensen elkaar de hevigste verwijten. Het eindoordeel luidt: Clytaemnestra is terecht gestraft, maar Orestes deed onrecht haar te straffen. De wijze
god van Delphi heeft onwijze dingen geboden.
De opvoering van deze Electra door Centrum was de eerste bij het beroepstoneel in ons land. Een zekere tweeslachtigheid, die trouwens het stuk ook niet
vreemd is, was erin te vinden. Maar het was een indrukwekkende en voortreffelijke voorstelling met prachtig spel van Henni Orri in de titelrol, een koninklijke
Clytaemnestra van Elisabeth Andersen en een fraai bodeverhaal van André van
den Heuvel. Voor de koren, vreugde en wanhoop tegelijk van elke regisseur,
had Theo Kling een aanvaardbare oplossing gevonden. De opvoering maakte
duidelijk veel indruk op het publiek. Het werd er stil van.
Zoals meerdere stukken van Pirandello is ook zijn Zes personages op zoek
naar een schrijver ontstaan uit een kort verhaal. Daarin beschrijft hij, hoe hij
bezocht werd door de karakters van zijn toekomstige verhalen, die zich beklaagden over de slechte behandeling die zij van de schrijver ondervonden hadden.
Hij had hen tot leven gebracht en kon of wilde niet het werk voltooien waarvoor hij hen had geschapen.
Dit is precies de toestand waarin de zes personages uit het stuk zich bevinden.
Zij verschijnen op de repetitie van een ander stuk, vader, moeder, stiefdochter,
zoon, een wezenloze knaap en een klein meisje. Zij zijn geen wezens van vlees
en bloed, zij zijn geen toneelspelers, zij zijn in de meest letterlijke zin van het
woord dramatis personae in een nog onvoltooid verhaal, nog niet uitgewerkt tot
het kunstwerk, waarin zij volop tot leven zullen komen. Deze toestand is voor
hen onverdragelijk en daarom willen zij met behulp van de directeur het stuk
schrijven waarin hun nogal melodramatische geschiedenis wordt verteld.
Regisseur en spelers zijn geïnteresseerd en bereid de tragedie op te voeren,
waarvoor de zes personages het ruwe materiaal hebben geleverd, dat zij zullen
verfraaien en verfijnen. Het wordt echter zulk een belachelijke vertoning, dat
de originele karakters in lachen uitbarsten. „Het was heel anders, het was bij
ons echt". Tot het abrupte slot blijven de twee sferen van fictie gemengd. De
rollen van werkelijkheid en kunst zijn als het ware omgekeerd en hierdoor wordt
het Pirandello mogelijk, de ideeën die zijn werk kenmerken, ook in dit stuk
naar voren te brengen: spanning tussen schijn en werkelijkheid, verbeelding en
waarheid. Deze spanning draagt heel het moeilijke en belangrijke stuk, een der
bronnen van het moderne toneel, zeker in de eerste versie, die Theater voor deze
opvoering gekozen had.
De zeer goede regie van Ferd. Sterneberg wist het stuk doorzichtig te maken.
De figuren op zoek naar een schrijver waren en bleven werkelijk 'personages'.
Onder hen moeten bijzonder Hans Tiemeijer en Mia Goossen genoemd worden.
Bij de voorstelling die ik zag, bleef het publiek nogal vreemd tegen het stuk
op kijken.
Over de blijspelen kunnen wij korter zijn. Onder de titel Galante Listen
voerde de Haagse Comedie het in ons land onbekende post-Restoration-play
(1707) The Beaux' Stratagem van de Ier George Farquhar op in een bewerking
van Ernst van Altena, die ook een aantal liedjes had ingevoegd. In deze kluchtige, soms gepeperde schelmenkomedie treden lachwekkende boeven, burgers en
buitenlui op. De Beaux zijn vrolijke oplichters en bedriegers, die echter door de
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liefde tot inkeer komen, zodat aan het slot enige paren nog lang en gelukkig
zullen leven, niet dan nadat een aantal grappen, soms aan de grove kant, op
Ieren, Britten, Fransen en jezuïeten zijn gemaakt. Het gezelschap had voor
geestige decors, prachtige kostuums en een vrolijke, soms uitbundige voorstelling gezorgd.
Rotterdam had een vroeger successtuk voor de dag gehaald, Madame SansGêne, oorspronkelijk geschreven door Emile Moreau en tot een klassiek blijspelsucces geworden door de geroutineerde komedieschrijver Victor Sardou. Men
kan de geschiedenis aardig noemen van de wasvrouw, die door haar huwelijk
met sergeant Lefèbre, die de maarschalksstaf in zijn ransel draagt, het onder
Napoleon tot hertogin van Dantzig brengt, aan het hof door de andere deftige
dames om haar taal en manieren wordt bespot en in moeilijkheden geraakt. Zij
wordt bij de keizer ontboden, blijkt dan marketenster te zijn geweest en kan
zijne majesteit een onbetaalde wasrekening aanbieden, waardoor alle narigheden
in vreugden veranderen.
De tekst van het stuk is zwak, het voorspel en b.v. het gesprek over het lot
van de graaf van Neipperg zijn vervelend. Maar kleurrijke enscenering en rijke,
fraaie kostuums zorgen voor een boeiend kijkspel, Lia Dorana is met fel temperament een goede titelrol, Luc Lutz een bezienswaardige Napoleon, zijn broer
Pieter een succesvolle instructeur in hofmanieren. De noodzaak van een Franse
regisseur voor dit stuk heeft Georges Vitaly niet bewezen.
Labiche's De hoed van Italiaans stro dateert van 1851. De laatste editie brengt
nu De Nieuwe Komedie onder de titel De Pari e Bruiloft, naar de mode van de
tijd gelardeerd met liedjes, negentien in getal. Met voorliefde brengt deze volgeling van Scribe burgermannetjes op het toneel, die in een reeks dwaze avonturen
worden gewikkeld en in een aantal lachwekkende situaties geraken. Gewoonlijk
zijn zij elk ook nog v an enige tics voorzien. De tekst is dikwijls zeer slap. Erik
Vos hield alles zo bewegelijk mogelijk en dikte het stuk kluchtig aan. De
zwakke plekken in zijn spelersmateriaal te doen verdwijnen werd hiermee niet
bereikt. Maar Peter van der Linden maakte als Fadinard zeer genoeglijk met
heel de bruidsstoet onder leiding van zijn schoonpapa jacht op het hoedje, dat
zonder dat hij het weet als huwelijkscadeau van oom Vézinet bij hem thuis ligt.
Hans Croiset heeft opnieuw De avonturen van de brave soldaat Svejk voor
het toneel bewerkt naar de niet voltooide roman van de Tsjech Jaroslav Hasek,
die na de eerste wereldoorlog grote opgang heeft gemaakt. Svejk, anti-held,
onverwoestbaar optimist, de idioot van het 91ste regiment of tenminste daarvoor
aangezien, kan zich daarom alles veroorloven. Hij schept de meest onzinnige
situaties, praat zich overal uit, reageert telkens verrassend, voelt zich overal op
zijn gemak en vindt alles even heerlijk, saboteert door iedereen gelijk te geven,
houdt zich in zijn slimheid van de domme en stelt zo de dwaasheid van de
oorlog of meer misschien van het leger aan de kaak. Dit is waarschijnlijk ook de
zwakke kant van het werk. De boodschap is te bekend geworden en het antimilitarisme doet wat onnozel a an. Bernard Droog was als Svejk ontwapenend,
argeloos, vol humor de spil waar alles om draaide. Ook letterlijk opgevat, want
deze 26 taferelen op een draaitoneel maakten een rommelige, onrustige en
daardoor vermoeiende indruk.
5
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Oarlog is zo'n aardig spel geeft een speelse en felle satire, vermakelijk en
soms schokkend op de, naar zeker achteraf bleek, stompzinnige slachting om
vrijwel niets aan het westelijk front gedurende de eerste wereldoorlog. Vakkundig zijn door Chilton en Littlewood 32 liedjes uit deze tijd verbonden tot een
soort revue, terwijl een lichtkrant de getallen gesneuvelden geeft en bekende
namen als Somme, Aisne, Verdun, Arras, Ieperen, Passchendaele, etc. De sentimentele en gemakkelijke heroiek van het thuisfront wordt gesteld tegenover de
verschrikkelijke werkelijkheid van de loopgraven. Het geval is door en door
Engels, maar voldeed ook in deze met overtuiging gespeelde opvoering, die
echter dikwijls meer enkel amusement bracht dan waarschijnlijk opzet en bedoeling zijn geweest.
De kale zangeres is het succesnummer waarmee Ionesco in 1949 de aandacht
op zich trok. Het is een anti-pièce, een anti-stuk dus, dat het naturalistisch toneel
tot in het absurde doorvoert. Alle clichés uit de dagelijkse omgangstaal, gedeeltelijk ontleend aan een boekje waaruit Fransen volgens de Assimil-methode met
korte zinnetjes Engels leren, zijn verzameld om aan te tonen hoe nietszeggend
het gewone spraakgebruik is en hoe absurd dus te proberen toneelfiguren 'echt'
te laten praten. Het resultaat is komisch, maar na dit stuk dikwijls herhaald,
waardoor het wel iets van zijn effect heeft verloren. Men krijgt de indruk dat
de schrijver iets bijzonders heeft willen bedenken met de nadruk op dit laatste
woord. Zijn grapjes ernstig nemen zou voor hem ongelukkig zijn.
Zonder Ionesco lijkt Albee niet mogelijk, maar hij probeert duidelijk meer te
zeggen. Reeds De Droom van Amerika brengt kritiek op de 'American way of
life', de zelfgenoegzaamheid, wreedheid en leegheid van een samenleving, die
echte waarden verloren heeft en deze door kunstmatige probeert te vervangen.
De 'droom van Amerika' is het hoogste ideaal, een stereotiep charmante jongeman, zelfgenoegzaam en onder het mom van beminnelijkheid zonder enig
gevoel. De gesprekken tussen een tirannieke, harteloze moeder, haar slachtoffer
de vader, een overbodige oma en een society-weldoenster zijn absurd, lachwekkend en tragisch. Een slot heeft de schrijver blijkbaar niet kunnen vinden. Beide
stukken en met name het laatste werden perfect gespeeld.
Als laatste première in januari zag ik nog De Kikkers van Aristophanes,
een meesterwerk, waarvan mij echter een bevredigende Nederlandse opvoering
vrijwel onmogelijk voorkwam. Hierin heb ik mij volkomen vergist, zoals de
knappe voorstelling bewijst die van dit stuk door Arena onder regie van Berend
Boudewijn wordt gegeven. Maar nogmaals een bewijs, dat wij blijkbaar voor
amusement op het toneel naar het verleden moeten teruggrijpen. Moderne werkelijk geslaagde blijspelen zijn en blijven dun gezaaid.
Onder de vijf premières 2 ) van februari waren drie Nederlandse stukken.
De Nederlandse Comedie gaf een reprise van Bredero's Moortje, het succes van
het Holland Festival in 1957. Wederom regisseerde Ton Lutz en had Nicolaas
Wijnberg decor en costuums ontworpen. De bezetting was op Nell Koppen na
2 ) Februari 1965. Nederlandse Comedic: G. A. Bredero, Moortje.
Nieuw Rotterdams Toneel: Arthur Miller, Incident in Vichy. r-- Centrum: Dimitri Frenkel
Frank, De Polyester Polka; Robert Thomas, Het tweede schot.
Studio: Lodewijk
de Boer, Het gat.
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anders. Bredero had de Eunuchus van Terentius in een Franse vertaling gelezen. Dit stuk is weer een bewerking van een komedie van Menander met dezelfde titel, aangevuld met de snoevende soldaat en de parasiet uit diens Kolax
(De Vlijer). Aan de uitheemse inhoud en opzet houdt Bredero vast. Men kan
zelfs zeggen dat hij het Latijnse stuk heeft vertaald, maar twee regels bij Terentius worden bij hem uitgewerkt in tien verzen en vijf regels zijn genoeg om uit
te groeien tot de grote monologen waarmee bijna alle personen hun optreden
beginnen. Zo ontstaat veelal een reeks soms zeer lange solo's, geen geheel.
Vooral in de schildering van het Amsterdamse volksleven laat de dichter zich
gaan en tekent dan in kleurrijke en beeldende taal de goed gekozen vertegenwoordigers van dit stedelijk bestaan. Dit zijn de beste stukken uit het werk,
de wandeling van Kackerlack, de Panlicker, de schildering van het ijsvermaak,
het gesprek op de Dam, het verhaal van de oude min en dat van de goed
getekende Amsterdamse koopman. Meer dan in de vroegere voorstelling waren
deze scènes nu tot hoofdzaak gemaakt. Van de beschaving en fijn afgewerkte
stijl van het Latijnse model is in deze dikwijls platvloerse omzetting weinig
overgebleven. Van het 'vermaken ende stichten' krijgt toch het eerste wel verreweg de meeste kans. „Weg met Vondel (doorgestreept), leve Breero" stond
op het voordoek. Door deze opvoering ben ik niet van de noodzaak van deze
kreten overtuigd.
Dimitri Frenkel Frank is een produktief toneelschrijver, die het vak zo langzamerhand wel kent. Zijn nieuwste stuk is slordig in elkaar gezet. Een dolle
boel ontstaat rond een componist, die van zijn werk wordt afgehouden door
voortdurend in- en uitlopende mensen, die door gecompliceerde en onmogelijke
liefdesverhoudingen in allerlei dwaze situaties geraken en een ruim aantal
banale dubbelzinnigheden verkopen. Feydeau-achtig zonder diens talent voor
dit genre. Spelers van Centrum en publiek hadden blijkbaar veel plezier, dat ik
maar nauwelijks kon delen.
Of bij dit gezelschap ook Het tweede schot van Robert Thomas succes zal
hebben, lijkt mij niet zeker. Dan ligt dit zeker niet aan de spelers. Thomas heeft
met Valstrik voor een man alleen en Acht vrouwen bewezen een vakkundig
schrijver van detectivestukken of thrillers te zijn. Zijn laatste stuk brengt een
wel zeer lange inleiding, waarop het vierde bedrijf volgt met een reeks overhaaste verrassingen, die natuurlijk bewijzen dat ook hier de volmaakte misdaad
niet mogelijk blijkt, ofschoon zeker drie van de vier optredenden dit wel hadden gedacht: de jaloerse commissaris van politie, sinds een jaar gelukkig gehuwd, een mooi en lief vrouwtje, dat een ellendige jeugd heeft gehad en
Patrice, die liever op andere manieren dan door werken aan geld komt. Niet
de privé-detective, die in dit stuk met de misdaad of de oplossing daarvan niets
heeft te maken.
Ook het 'beroepstoneel heeft nu een stuk gespeeld van Lodewijk de Boer,
altviolist bij het Concertgebouworkest. Men moet beginnen met geen acht te
slaan op het snorkend en gezwollen manifest dat op het programma is afgedrukt. Zeker is niet alles nieuw wat deze geschiedenis brengt tussen een zwakke, zenuwachtige kunstenaar, die in metaalplastieken werkt, zijn hem niet zonder sadisme dominerende vriend, een meisje dat de jonge kunstenaar probeert
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te helpen, en een leuterende oude huiseigenaar. Natuurlijk praten en leven deze
mensen langs elkaar heen met hun eenzaamheid en gebrek aan contact, hun
onuitgesproken angst en andere onlustgevoelens, hun innerlijke gespletenheid
en onsamenhangende praat, waaronder ook een aantal volstrekt onnodige banaliteiten, totdat de kunstenaar met een soort mes uit een onvoltooid kunstwerk
zijn kwelgeest vermoordt. Het blijft een raadselachtige situatie, waarvoor allerlei verklaringen mogelijk, maar niet nodig zijn, want er is zonder twijfel dramatische spanning. Men mag dus van een veelbelovend begin spreken. De
opvoering was buitengewoon goed.
Incident in V ich y, stuk in één bedrijf van ongeveer 90 minuten, brengt veel
gaver en indringender dan Na de zondeval de schuldvraag of liever het verantwoordelijkheidsgevoel ter sprake. Het geeft de gesprekken van een aantal mannen, vooral Joden, in de gang van een politiebureau bijeengedreven onder voorwendsel van controle van hun papieren, in werkelijkheid als begin van hun
aanstaande vernietiging in de concentratiekampen. Ieder is met zichzelf bezig,
bedacht op eigen kansen om te ontkomen. De Oostenrijkse prins bewijst dat het
anders kan, maar in zijn pessimisme is Miller over deze oplossing niet erg
gerust. Het stuk bevat, weinig handeling, maar de dialogen zijn meesterlijk geschreven. Het is, als men wil, een praatstuk, maar vol heftig dramatische spanningen. Het schokkende en beklemmende werk is bedoeld als een waarschuwing en verdient als zodanig alle respect en succes, zeker in de voortreffelijke
en overtuigende opvoering, die het Nieuw Rotterdams Toneel van dit stuk
geeft.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL
West-Duitsland, Egypte en Israël

EN

van de pijlers, waarop de West-Duitse buitenlandse politiek steunt, is
E de zgn.
Hallstein-doctrine; zij werd ontwikkeld door prof. Hallstein, nu

voorzitter van de commissie van de E.E.G., en stelt, dat Bonn geen diplomatieke
betrekkingen kan onderhouden met landen, die de D.D.R. erkennen. Op deze
regel werd één uitzondering gemaakt n.l. voor Rusland. Tot nu toe was Bonn
er nog altijd in geslaagd om de D.D.R. te isoleren; de enige keer, dat de WestDuitse regering het dreigement om de diplomatieke betrekkingen te zullen verbreken heeft moeten waar maken, is geweest in 1957, toen Joego-Slavië OostDuitsland erkende. Nu echter lijkt iets dergelijks op groter schaal te gaan
gebeuren n.a.v. het optreden van de Egyptische president Nasser.
In het kader van handelsbesprekingen tussen Egypte en de D.D.R. in Cairo,
die reeds begin januari van dit jaar waren begonnen en die geleid hadden tot
een belangrijk Oost-Duits crediet voor de voltooiing van het tweede Egyptische
vijfjarenplan, nodigde Nasser de Oost-Duitse partijleider Ulbricht uit tot een
bezoek aan Cairo en dreigde hij tevens de D.D.R. te erkennen, als Bonn de
wapenleveranties aan Israël niet zou staken. Tot deze wapenleveranties zou zijn
besloten in een geheime overeenkomst daterende uit 1960 tussen Adenauer en
Strauss enerzijds en Ben Goerion anderzijds, die door Erhard in 1964 hernieuwd
werd en in oktober '64 plotseling bekend werd; deze overeenkomsten gingen niet
gepaard met een diplomatieke erkenning van Israël door de West-Duitse
Bondsrepubliek, om hierdoor niet de betrekkingen tussen Bonn en de Arabische
staten te vertroebelen. Nu zwichtte Erhard echter voor de chantage van Nasser
en besloot de wapenleveranties aan Israël stop te zetten in de hoop dat dan het
bezoek van Ulbricht niet zou doorgaan. Deze berekening bleek fout te zijn; in
Cairo liet men de Oost-Duitser rustig komen en ontving men hem met alle
eerbetoon, aan een staatshoofd verschuldigd. Wat Erhard had kunnen voorzien
gebeurde: in Jeruzalem was men woedend over het stopzetten van de wapenleveranties en kon men weinig begrip opbrengen voor het plotseling gevonden
motief, dat Bonn geen wapens wilde leveren aan landen in spanningsgebieden.
Een West-Duits aanbod om aan Israël niet-militaire goederen te leveren in
plaats van de eerder beloofde wapenen werd dan ook verontwaardigd van de
hand gewezen.
Erhard heeft zich hiermee in een uiterst vervelende positie gemaneuvreerd;
hij heeft indirect Ulbricht aan een mooie overwinning geholpen; zou hij nl.
zijn dreigement volvoeren om alle economische hulp aan Egypte stop te zetten,
dan verwerft Ulbricht als gevolg daarvan de diplomatieke erkenning door
Egypte, zoals Nasser reeds heeft aangekondigd; met dezelfde plannen lopen
bovendien Algerije en Jordanië rond, hetgeen Ulbrichts overwinning nog
groter zou maken. De verslechtering van de verstandhouding met Israël verzwakt Bonns positie in de gehele wereld, waar men juist van West-Duitsland
een meer tegemoetkomende houding tegen Israël had verwacht in verband met
het Hitleriaanse optreden tegen de Joden. Het begint er op te lijken, dat Ade-
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nauer gelijk krijgt, die steeds van mening is geweest, dat Erhard een goed
econoom, maar een slecht diplomaat was.
Vietnam
In ons vorig overzicht wezen wij reeds op de reis van de Russische premier,
Kosygin, naar het Verre Oosten en Zuid-Oost-Azië en de moeilijkheden, die
daarmee samenhingen. Zou er een poging worden gedaan om toenadering te
bewerken tussen Moskou en Peking ? Of wilde de Sovjet-Unie haar positie in
Zuid-Oost-Azië, die door Chroesjtsjow verwaarloosd was, herstellen met als
gevolg een verscherping van de tegenstelling tussen beide communistische
grootmachten ? Zou de Russische inmenging in Zuid-Oost-Azië een doorbreking
van de politiek van vreedzame coëxistentie betekenen of moest er meer waarde
worden gehecht aan de Moskouse verklaringen omtrent de voortzetting van
deze politiek, zoals zou kunnen blijken uit het positieve antwoord op de door
president Johnson in zijn op 4 januari gehouden rede over de 'State of the
Union' gedane uitnodiging aan de nieuwe Sovjetleiders voor een bezoek aan de
Verenigde Staten ? Vragen, die ook nu nog niet beantwoord zijn.
Na een kort bezoek aan Peking arriveerde Kosygin op 6 februari in Hanoi
voor een bezoek van 4 dagen aan Noord-Vietnam. Diezelfde dag deed de
Vietcong vanuit Noord-Vietnam een grote aanval op Amerikaanse bases in
Zuid-Vietnam, hetgeen een scherpe reactie van de Verenigde Staten uitlokte in
de vorm van bombardementen op bases in Noord-Vietnam. De Verenigde
Staten handhaafden hierbij hun eerder ingenomen standpunt, dat het niet hun
bedoeling was de oorlog uit te breiden tot Noord-Vietnam, maar dat zij zich
verplicht voelden te reageren op provocaties en tevens de vrijheid van ZuidVietnam te verdedigen. Algemeen was men van oordeel, dat het initiatief tot
dit optreden van de Vietcong in Peking lag; men wilde daar 6f laten zien, dat
Washington wel degelijk een papieren tijger was en niet dorst terug te slaan,
hetgeen de positie van Peking zou versterken en indruk op Moskou zou maken,
6f, indien de Verenigde Staten wel zouden terugslaan, Moskou dwingen partij
te kiezen voor Noord-Vietnam.
Uitgaande van de laatste veronderstelling is het o.i. best mogelijk, dat het
initiatief tot de actie gelegen was bij Ho Tsjih-minh in Hanoi. Door de afwezigheid van Moskou in Zuid-Oost-Azië is dit gebied praktisch geheel binnen de
invloedssfeer van Peking komen te liggen; het is de vraag of dit erg strookt met
het nationalisme van de Noord-Vietnamese leider, daar van een onafhankelijk
Vietnam weinig zou overblijven als Peking zijn invloed zou blijven behouden.
Er zou Ho Tsjih-minh wel eens alles aan kunnen gelegen zijn om Moskou in
Zuid-Oost-Azië binnen te halen als tegenwicht tegen communistisch China.
Als hij hierbij ook gedacht heeft aan daadwerkelijke deelname van Rusland aan
de oorlog in Vietnam, heeft hij zijn verwachtingen te hoog gesteld, maar wel
heeft hij bereikt, dat het zich nu meer dan misschien aanvankelijk de bedoeling
der Russische leiders was, met deze aangelegenheid zal moeten bezig houden.
De reactie van Moskou en Peking op het optreden van de Verenigde Staten
was zoals verwacht werd : veel heftige woorden, beloften van steun aan Hanoi,
maar uiteindelijk weinig daden. Moskou wil om Vietnam geen oorlog met de
Verenigde Staten ontketenen en Peking is economisch en militair op dit ogenblik niet in staat het tegen de Verenigde Staten om welke reden dan ook op te
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nemen. Het blijft natuurlijk mogelijk, dat de gebeurtenissen hier alle partijen
uit de hand lopen en het conflict zich zal uitbreiden, maar voorshands geloven
wij dit nog niet.
Een andere vraag is hoe er een einde moet komen aan de hier bestaande
moeilijkheden. De Verenigde Staten blijven Zuid-Vietnam steunen in zijn strijd
voor de vrijheid. Maar wie wordt er in Zuid-Vietnam nu eigenlijk gesteund?
In Saigon heerst een permanente chaos en in februari heeft er weer een nieuwe
staatsgreep plaats gehad, weer gericht tegen Nguyen Khan; deze mislukte, maar
hiervan hebben nu andere groeperingen gebruik gemaakt met als resultaat, dat
Khan toch weggepromoveerd werd en de macht kwam te liggen in handen
van generaal Minh, van wie men zegt, dat hij voor alle groeperingen aanvaardbaar zou zijn. Laten wij het hopen. Steeds meer wint de overtuiging veld, dat
er aan de hele Vietnamese kwestie slechts door onderhandelingen een einde kan
gemaakt worden. Hierop werd reeds lang aangedrongen door generaal de
Gaulle, die nu steun heeft gekregen van Oe Thant, de secretaris-generaal der
Verenigde Naties, en van de Indiase premier, Shastri. Het ligt in de bedoeling
van de Gaulle om te komen tot een hervatting van de conferentie van Génève
van 1954 over Achter-Indië en ook Moskou heeft zich hiermee akkoord verklaard. De Verenigde Staten stellen zich echter nu nog op het standpunt, dat er
eerst een einde moet komen aan de agressie tegen Zuid-Vietnam voor er sprake
van kan zijn, dat men aan de conferentietafel plaats neemt. De publieke opinie
komt daartegenover steeds krachtiger op voor onderhandelingen en men
beroept zich daarbij op een uitspraak van wijlen president Kennedy, dat de
Verenigde Staten nooit uit vrees moeten onderhandelen, maar ook nooit bevreesd moeten zijn om te onderhandelen.
Als mogelijk gevolg van de verscherping van de toestand in Vietnam zag
men een toenadering tussen Moskou en Peking en dus het bijleggen van de
gedurende de laatste jaren openbaar geworden geschillen. Inmiddels is gebleken, dat hiervan nog niet veel is terecht gekomen. Albanese kranten doen weer
min of meer regelmatige aanvallen op het Sovjet-standpunt en in de maand
februari zijn ook Chinese kranten overgegaan tot publicatie van voor de SovjetUnie weinig vriendschappelijke artikelen. Verder was het Albanese voorstel in
de Algemene Vergadering der Verenigde Naties om de werkzaamheden op
normale voet te hervatten in plaats van op reces te gaan tot 1 september -- een
voorstel, dat een krachtmeting moest uitlokken tussen de Verenigde Staten en
de Sovjet-Unie in verband met de achterstallige betalingen van de laatste niet alleen een Chinese zet tegen de Verenigde Naties, maar tevens bedoeld om
beide grote mogendheden in ernstige moeilijkheden te brengen. Een derde blijk
van het voortbestaan van de tegenstellingen tussen Moskou en Peking is het
bijeenkomen op 1 maart van de internationale communistische conferentie, die
indertijd reeds door Chroesjtsjow was bijeengeroepen tegen 15 december. Onmiddellijk na de val van de Russische partijleider wist Tsjoe En-Lai tijdens zijn
bezoek aan Moskou te bewerken, dat de conferentie werd uitgesteld. Het is
waarschijnlijk, dat bij de bezoeken van Kosygin in Peking -- nl. voor en na
zijn bezoek aan Hanoi -- geprobeerd is de conferentie opnieuw uit te stellen,
maar Peking is hier niet in geslaagd. Nu zijn er van de 26 uitgenodigde communistische partijen slechts negentien in Moskou aanwezig en ontbreken er
natuurlijk China en alle parten die de Chinese zijde hebben gekozen of moesten
kiezen. Er zal nu niet meer geprobeerd worden na een behandeling van de
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Russisch-Chinese meningsverschillen over de Marxistisch-Leninistische leer te
komen tot een veroordeling van de Chinese opvattingen, maar er zou nu moeten
plaats hebben een vriendschappelijke, openhartige bespreking van alle problemen zonder dat men tot een definitieve uitspraak zou willen komen. Ondanks
het ontbreken van China c.s. zouden er voor Moskou toch wel eens harde noten
kunnen worden gekraakt door bv. de Italiaanse delegatie.

Nederlands kabinetscrisis
In Nederland is men ietwat onverwacht — en misschien ook onbedoeld —
in een kabinetscrisis verzeild geraakt. De onmiddellijke aanleiding is eigenlijk
niet bekend; het is nl. niet tot een krachtmeting tussen kabinet en volksvertegenwoordiging gekomen, maar tijdens de laatste week van februari gehouden kabinetszittingen over het te voeren radio- en televisie-beleid lagen de
standpunten binnen het kabinet blijkbaar zo ver uit elkaar, dat het onmogelijk
was om op tijd, d.i. voor 1 maart, zoals de minister van O.K.W., mr. Bot, aan
de Kamer had toegezegd, met een regeringsvoorstel te komen. Voorzover men
uit de voorgeschiedenis kan achterhalen gaat het in grote trekken over de vraag
of als er nieuwe zendgemachtigden zullen optreden — en hiervoor zijn reeds
aanvragen ingediend — deze verplicht zullen zijn tot samenwerking met de
bestaande omroepverenigingen in een overkoepelend orgaan. Volgens de
V.V.D. en een aantal C.H.U.-ministers zou dit laatste niet het geval moeten
zijn, hetgeen voor de K.V.P. onaanvaardbaar zou zijn geweest. In hoeverre er
binnen het kabinet geprobeerd is tot compromissen te komen is onbekend en
wij kunnen ons indenken, dat prof. Vondeling, fractieleider van de oppositionele P.v.d.A., zich op het formele standpunt stelde moeilijk een advies aan
Hare Majesteit te kunnen uitbrengen, wanneer hij niet beter op de hoogte was
van de situatie, zoals die zich had ontwikkeld. Van de andere kant is een debat
over deze kwestie tussen een demissionair kabinet en de Kamer ook onmogelijk
en Vondelings pogingen om het kabinet uit zijn tent te lokken moesten daarom
op een mislukking uitlopen.
Men vraagt zich in en buiten Nederland af of deze kwestie zo belangrijk was
dat er een regeringscrisis door moest ontstaan en wij geloven, dat de meerderheid bereid is om hierop ontkennend te antwoorden. Een tweede vraag is:
bestaat er binnen de verschillende fracties homogeniteit ten aanzien van dit
vraagstuk ? Wij menen, dat dit niet het geval is. En tenslotte: weegt bij het
bepalen van de standpunten binnen elke fractie niet te zwaar het oordeel van
die leden die tevens voorname functies bekleden in de bestaande omroepverenigingen ? Prof. Vondeling schijnt voor de P.v.d.A. een scheiding te willen
tussen partij, N.V.V. en VARA. Iets dergelijks zouden ook de andere politieke
partijen moeten doen. Zelfs de schijn van verwarring tussen algemeen belang
en groepsbelang zou men moeten vermijden.
Men zit nu met de moeilijkheid een oplossing voor de huidige crisis te
vinden. Uiteenvallen van de huidige samenwerking en herstel van het samengaan van K.V.P. en P.v.d.A. ? Inzake radio en televisie schijnen de standpunten
van beide partijen wel paralel te lopen, maar ten aanzien van vele andere
punten helemaal niet en de oude eis van de P.v.d.A., nl. samenwerking op een
precies omschreven program, zou op zijn minst een lange kabinetscrisis veroorzaken en dan nog een wankele basis voor een regering vormen. Herstel van de
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basis der zo juist afgetreden regering ? Waarom was het aftreden dan eigenlijk
nodig? Wie zal er beginnen met iets toe te geven? De V.V.D. zegt een oplossing te zoeken, maar geen water in de wijn te willen doen. Als alle anderen
hetzelfde doen, schieten wij hard op. Wij maken te veel principes en zijn te
weinig praktisch; men zal rekening moeten houden met wat in een gegeven
situatie mogelijk is. De voorzitter van de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer,
de heer Schmelzer, heeft nu van Hare Majesteit de opdracht gekregen om als
informateur na te gaan of inzake radio en televisie toch geen overeenstemming
binnen het kabinet Marijnen mogelijk is. Laten wij hopen, dat hij spoedig
succes heeft.
5 - 3 -'65

J. Oomes

BELGIË

Spreiding Universitair Onderwijs
Het wetsontwerp inzake de hervorming van het universitaire onderwijs is in
de Senaat de eerste cyclus van de wetgevende procedure ingegaan. Het is nog te
vroeg om iets te voorspellen over de afloop. Veel tijd voor parlementaire
debatten blijft er vóór de verkiezingen niet meer over. Algemeen acht men het
onmogelijk dat het ontwerp nog tijdig afgewerkt kan worden.
Ook over de algemene strekking van het ontwerp kunnen we nog niet veel
definitiefs zeggen. In hoofdzaak wil Minister Janne een zekere spreiding van
het universitaire onderwijs bereiken, in die zin dat Leuven een universitaire
kern zou mogen oprichten te Kortrijk. De andere vrije universiteit, die van
Brussel, zou geen initiatief nemen dat daarmee te vergelijken is, maar de volledige uitbouw van de Nederlandstalige faculteiten, naast de Franstalige, zou
een vorm van interne 'verruiming' zijn die opweegt tegen de expansie van
Leuven in het Westvlaamse. Aan de faculteiten van St.-Ignatius te Antwerpen
zou de nieuwe wet een vastere basis en een ruimer statuut geven; ook de bestaande rijksinstellingen te Antwerpen — de Rijkshandelshogeschool, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, enz. — zouden een nieuw statuut en meer
samenhang krijgen, in afwachting dat over enkele jaren verticale en horizontale
uitbreiding mogelijk wordt. Te Bergen zou in dezelfde zin een staatsinitiatief
uitgewerkt worden.
Er is veel verzet tegen dit ontwerp, o.m. vanwege de twee Rijksuniversiteiten,
die van het project alleen maar ruimere financiële middelen kunnen verwachten. De Rijksuniversiteit te Gent ziet niet graag een universitair centrum ontstaan in Kortrijk. Luik protesteert mee, gedeeltelijk uit solidariteit met Gent.
Ook uit syndicaal georganiseerde studentenmilieus komt verzet los. De kritiek
op Minister Janne's plannen is zo heterogeen, dat het moeilijk is nu reeds te
voorzien welke wending het wetsontwerp nog zal nemen.

'Kleine incivieken'
Een groep Vlaamse C.V.P.-ers was er vier jaar geleden in geslaagd, in de
regeringsverklaring een belofte te doen opnemen betreffende de pensioenen en
de schadevergoeding aan 'kleine incivieken'. Zij wilden in werkelijkheid slechts
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de gevolgen corrigeren die voor een aantal (soms niet eens veroordeelde)
'kleine incivieken' ontstaan waren op het gebied v an de vergoeding van oorlogsschade en van hun wette lijke aanspraken op een ambtelijk pensioen. Meer
bepaald werd daarbij gedacht aan de zogenaamde 'lijsten van de auditeurs',
waarop tienduizenden personen geplaatst werden zonder enig vonnis, alleen
maar door een eigenmachtige beslissing van een krijgsauditeur. Het was een
totaal onwettige procedure, die volgens de Belgische wetgeving niet eens bestaan kon.
De Belgische Socialistische Partij heeft de opzet van een aantal Vlaamse
C.V.P.-ers zo doelmatig gedwarsboomd, dat de thans bijna afgewerkte wet
praktisch weinig verlichting zal betekenen voor de 'kleine incivieken'. Een veroordeling, ook licht ook, is voldoende om hen uit te sluiten van het dan nog
betrekkelijke rechtsherstel dat in de wet vervat is. Alleen voor de veroordeelden
uit de Oostkantons werden de oorspronkelijke bedoelingen van de wet nagenoeg geheel gerealiseerd, maar de toestanden die na 1945 in die streken ontstaan zijn, waren dan ook zo erg, dat er wel iéts moest gedaan worden om
althans enkele essentiële kenmerken van een rechtsstaat min of meer te herstellen.
Het debat over deze moreel en juridisch belangrijke vraagstukken stond
meestal niet op een heel hoog peil en werd daarenboven ontsierd door manifestaties van zogenaamde verzetslieden die blijkbaar al lang het contact verloren
hebben met de zedelijke en menselijke beginselen die aan het verzet zijn zin en
zijn inhoud gegeven hebben, althans in hoofde van diegenen die er werkelijk
bij betrokken zijn geweest en die geweten hebben welke de inzet was. Het
wordt moeilijk nog te geloven dat er in België ooit nog iets afdoends kan
gedaan worden tegen de gerechtsvervalsingen die na 1944 schering en inslag
zijn geweest. De Vlaamse C.V.P.-ers, die in deze aangelegenheid geen parlementaire overwinning konden behalen, wordt thans reeds hun gebrek aan vasthoudendheid verweten. Zij stonden echter in hun eigen partij bloot aan een
zware druk en waarschijnlijk hebben zij ongelijk niet duidelijk bekend te maken
op welk bi tt er verzet ze stoten in eigen rangen. De socialistische regeringspartner daarentegen maakt van de onverzoenbaarheid een electoraal wapen, dat nog
in lengte van jaren dienst zal moeten doen.

Verkiezingssfeer
Veel wetgevende arbeid zal er nu niet meer verricht kunnen worden en zelfs
voor grondige uiteenzettingen over de grondwetsherziening en haar betekenis
lijkt de tijd nu niet meer gunstig. De verkiezingen zijn al te dicht bij en er
wordt ijverig gewerkt aan de voorbereiding van de kandidatenlijsten.
Gedurende verschillende weken bestond er een crisistoestand in de Brusselse
afdeling van de Volksunie, in zulke mate dat de vraag gesteld werd of de tot
voor kort nog zeer gunstig geachte electorale kansen van deze partij er niet door
in het gedrang zijn gekomen. Ideologisch werden de spanningen voorgesteld als
een geschil tussen de progressistisch-links-georiënteerde vleugel en de meer
'rechts' gerichte vleugel, die het houdt bij de traditionele opvattingen van het
Vlaams-nationalisme. Na vele verwarde episodes is de strijd nu uitgelopen op
een definitieve scheiding (in zo ver men in zulke aangelegenheden van definitief kan spreken) tussen de 'progressisten' en de Volksunie, wat de veronder-
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stelling voedsel geeft dat er bij de verkiezingen meer dan één specifiek Vlaamse
lijst zal worden ingediend.
Een pre-electorale sfeer vindt men ook in de verschillende sociale spanningen
die de jongste weken en dagen tot uiting kwamen. Op vele plaatsen in het land
hadden betogingen van boeren plaats, al dan niet goedgekeurd door de Belgische Boerenbond. Daarnaast waren er ook sociale spanningen te constateren in
enkele industrieën, terwijl de arbeidsvrede nog niet hersteld is in de haven van
Antwerpen. De oorzaken van deze conflicten hebben geen direct verband met
de aanstaande verkiezingen, maar de hele sfeer is nu toch labieler geworden en
van een regering in de laatste weken van haar bestaan kan men geen krachtige
leiding meer verwachten.

Schelde - Rijnverbinding
In de laatste maanden van haar bestaan heeft de regering Lefèvre dan toch

nog een opmerkelijke verwezenlijking op haar actief kunnen schrijven: de goedkeuring door de Senaat van het Belgisch-Nederlands verdrag inzake een nieuwe
Schelde-Rijnverbinding. De Kamer had dit belangrijke verdrag vroeger al goedgekeurd.
Voor de Nederlanders en de Vlamingen is het verloop van de parlementaire
werkzaamheden dikwijls ergerlijk traag geweest en de opwerpingen van Waalse
zijde hebben het geduld van Minister Fayat, aan wie het succesvolle verloop in
hoge mate te danken was, zwaar op de proef gesteld. Het verdrag heeft tenslotte aan alle aanvallen weerstaan, maar tevens is gebleken dat Benelux in
werkelijkheid nog altijd niet de krachtige stimulans is die het in de bedoeling
van Nederlanders en Vlamingen zou moeten zijn. Er is in België nog te veel
overgebleven van een bekrompen staatsnationalisme dat een eeuw lang een
overheersend element van de Belgische politiek geweest is.
Voor de toekomst van de haven van Antwerpen is de nieuwe Schelde-Rijnverbinding van grote betekenis. Voortaan zal een gemeenschappelijke BelgischNederlandse behandeling van de vraagstukken inzake de Scheldebedding echter
nog meer noodzakelijk zijn dan thans. Het is ondenkbaar dat de twee landen
in dezen elk afzonderlijk een politiek zouden uitstippelen. Hier is een aardrijkskundige factor in het spel die, naast nog andere krachten, aan de samenwerking in de Benelux een nieuwe actualiteit verleent. Het Waalse landsgedeelte is echter nog altijd gekant tegen deze oriëntering van het buitenlandse
beleid. In het debat over het nieuwe Belgisch-Nederlandse verdrag werd men
opnieuw gewaar in welke sfeer het in 1830 tot de scheuring der Nederlanden
gekomen is, en hoe vreemd de Waalse krachten staan tegenover de Vlaamse
gemeenschap en haar eigen levenssfeer en levensbelangen, zowel op materieel
als op geestelijk gebied.
Op buitenlands politiek gebied was er verder niet zo heel veel te signaleren,
tenzij dan het feit dat de Poolse Minister van Buitenlandse Zaken Rapacki een
tegenbezoek bracht aan zijn collega Spaak, die vroeger al in Polen was geweest.
In dergelijke omstandigheden beseft men echter steeds hoe gering de invloed is
die een klein land als België op de internationale politiek kan uitoefenen. Het
enige internationale verband waarin België zich met kans op slagen kan doen
gelden, is de Europese Economische Gemeenschap. Daarnaast zijn er enkel nog
afzonderlijke internationale vraagstukken waarin Brussel tengevolge van histo-
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rische omstandigheden nauwer betrokken is, in de eerste plaats dan de heroriëntering van onze ex-kolonie in Afrika. Over deze kwesties zijn er deze
maand geen belangrijke nieuwe feiten te melden.
Financieel programma

De C.V.P. is tot nog toe de enige partij die uitvoerige teksten verspreid heeft
om haar verkiezingsprogramma te verduidelijken. In een viertal brochures werd
een soort repertorium geboden van alle actuele problemen in de politieke,
intellectuele en sociaal-economische sfeer. Een wellicht té heterogene staalkaart
van problemen en desiderata, die later echter zal beschouwd worden als een
tij dsdocument.
Er komen te veel punten in voor om ze hier allemaal te analyseren. Slechts
bij één ervan willen we even stilstaan. Er worden ingrijpende wijzigingen voorgesteld in de financiële wetgeving, o.m. wat betreft de vennootschappen en de
beurzen. Om meer eenheid te verkrijgen tussen het departement van financiën
en dat van de parastatale instellingen, wordt de oprichting voorgesteld van een
bestendige raad der parastatalen, ter vervanging van het losse verband waarin
ze thans gevat zijn en dat geen operatieve waarde heeft. Er warden middelen
gezocht om het contact te herstellen tussen het spaarwezen en de kapitaalmarkt.
De wens wordt uitgedrukt dat het bedrijfsleven zich opnieuw in ruimere mate
eigen middelen zou kunnen aanschaffen, en dat niet langer te veel gewerkt
wordt met bank- of andere kredieten op korte of halflange termijn, die thans in
de balansen van vele ondernemingen een verkeerde verhouding onder elkaar
hebben.
Op andere plaatsen komen teksten voor die de voorbode zouden kunnen zijn
van een grotere concentratie van de beurzen in België, wellicht van de afschaffing der beurzen van Luik en Gent, en ook van Antwerpen, ten gunste van
Brussel, waarvan men dan hoopt een Europese beurs van betekenis te maken,
wat ze thans zeker niet is. Ook zou er aangestuurd warden op een bevordering
van beleggingsdepots, die geacht worden een gunstige beleggingsfiguur te zijn
voor kleine spaarders. Hiertegenover staat dan het gevaar dat de beleggingsdepots het op de beurs te verhandelen papier nog schaarser zullen maken dan
het nu al is. Hier ligt zeker een der oorzaken van de loomheid der Belgische
beurzen.
Of deze schetsen van een verkiezingsprogramma belangrijke elementen zullen zijn van het programma der toekomstige regeringen, weet vooralsnog niemand. Maar ze zijn toch karakteristiek voor de oriëntering der geesten in de
grootste partij van het land.
12 - 3 -1965

H. de Bruyne

Forum
Mag ik het nog eens proberen?
Het stukje Wie is er bang voor Rolf
Hochhuth? in het februarinummer heeft
in 't Vlaamse land nogal wat deining
veroorzaakt. Door de gebeurtenissen van
de laatste dagen (het verbod om fragmenten van 'Der Stellvertreter' in de
T.V. te brengen en de daaropvolgende
herrie) dreigt het dubieuze proporties
aan te nemen. Op het ogenblik dat het
geschreven werd, was er nog niet meer
gebeurd dan dit: het Antwerpse schepencollege had de toelating gegeven om
door het Fakkeltheater, een semi-professioneel gezelschap met uitgesproken socialistische en humanistische tendens,
twee voorstellingen van 'Der Stellvertreter' voor uitkoopverenigingen in de
stadsschouwburg te laten spelen. Een
katholieke krant had daartegen geprotesteerd. Ik meende dit protest en de argumenten waarop het steunde te moeten
afwijzen. Op het ogenblik dat mijn stukje verscheen, had het Antwerpse schepen college zijn toelating ingetrokken.
Onder velerlei druk en om allerlei redenen (o.a. het feit dat het stuk toch op
vele andere plaatsen gespeeld zou worden) kwamen de vroede vaderen echter
nog eens terug op hun beslissing en de
stadsschouwburg werd toch weer vrijgegeven: „Zij konden zich hierbij beroepen
op het pleidooi van pater Van Bladel".
Ik moet daar bijvoegen: zij hebben zich
niet alleen beroepen op mijn artikeltje,
maar ook op het feit dat zij (door welke
indiscretie?) wisten dat de Hoge Raad
voor Dramatische Kunst, waar ik lid
van ben, de Minister unaniem geadviseerd had het Fakkeltheater niet minder
subsidies te geven omdat ze de 'Stellvertreter' op het repertoire hadden genomen.
Ik kom op deze kwestie niet graag
terug. Zij die begrip hebben voor mijn
standpunt vinden het zo al lang welletjes, en diegenen die het niet begrijpen,
kan ik miscshien alleen maar ergeren of
zeer doen. Maar aan de manier waarop
dit hele geval in de katholieke pers is
behandeld, (om van de andere maar te
zwijgen), zitten zoveel onrustwekkende

aspecten vast, dat ik het er toch maar
eens op wil wagen. Mag ik het nog eens
proberen? Niet om de polemiek eigenzinnig voort te zetten, maar om de hele
kwestie in een ruimer perspectief te
plaatsen.
Ten eerste constateer ik dan dat sommigen niet goed kunnen lezen. Ik had
uitdrukkelijk geschreven: „Ik wil hier
niet gaan pleiten voor een opvoering
van 'Der Stellvertreter' ... en zeker niet
als ik niet veel waarborgen heb dat het
ook een goede vertoning wordt. Ik wil
zelfs aannemen dat het stuk voor een
deel van het publiek echt beledigend is".
In De Standaard wordt dat: „Aan de
hand van het artikel van pater Van
Bladel, in 'Streven' verschenen, waarin
het stuk en de opvoering ervan verdedigd werd ...". In Gazet van Antwerpen was er sprake van „het pleidooi van
pater Van Bladel". Het Volk wist zelfs
te vertellen: „Het schijnt dat enkele
jezuïeten met het stuk ingenomen zijn,
omdat Hochhut er een heldhaftige rol in
toekent aan een jezuïetenpater". Ik had
ook geschreven dat ik een ernstige discussie met Hochhuts stellingen als een
plicht beschouw, dat ik me daar echter
van ontslagen achtte, omdat er „in dit
tijdschrift (december 1963, februari,
maart, april 1964) waarachtig al genoeg
over verschenen" is. Ook dat heeft men
blijkbaar niet gelezen, want Gazet van
Antwerpen vindt het „een beetje bitter"
dat „het pleidooi" van het Vlaamse jezuïetenblad 'Streven' verscheen „even
voor het (Italiaanse) jezuïetenblad 'Civilta Cattolica' een rehabilitatie publiceert van Pius XII tegenover de zonderlinge aantijgingen van de Duitse protestant Hochhut". Eén artikel in de 'Civilta'
(ook al komt het een vol jaar later en al
behandelt het niet de periode die Hochhut ten tonele voe rt , doch slechts twee
episodes uit de jaren 1937 en 1939) is
natuurlijk veel belangrijker dan een hele
reeks in 'Streven'. Het heeft bovendien
het voordeel, dat men het niet hoeft te
lezen, er komt wel een berichtje over op
de telex.
Ik wil graag aannemen dat dit allemaal geen moedwillige verdraaiingen
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zijn, maar slordige interpretaties van
journalisten die geen tijd hebben om ook
eens een tijdschriftartikel te lezen, laat
staan tot in zijn laatste nuances te volgen. Ik bedoel dit niet spottend: zij
hébben geen tijd, zij kunnen er niet rustig
de nodige aandacht aan besteden. Maar
dit belet niet dat ik dit al lang een ernstige communicatiefout vind in onze
pers. Wat wordt er van al wat er in
'Streven', ,Kultuurleven', ,De Maand'
enz. verschijnt, in de krant doorgegeven
of gebruikt? Zonder van de andere tijdschriften te spreken, wil ik toegeven dat
'Streven' niet altijd direct bruikbare of
aantrekkelijke kopij levert. Maar als het
zo veel verstandige lezers heeft, mag
men dan ook niet verwachten dat zich
daar enkele journalisten onder bevinden?
Dit gebrek aan communicatie tussen
dagbladpers en periodieken is bij ons
veel meer dan een gebrek aan collegiale
belangstelling: het weerspiegelt de kloof
die er bestaat en die steeds groter dreigt
te worden, tussen twee 'lagen' van het
publiek, ook van het katholieke publiek.
In Nederland hoort men katholieken wel
eens klagen over het gebrek aan cornmunicatie tussen 'progressieven' en 'conservatieven' (ik weet dat dit een simplistische indeling is) , maar deze twee
groepen bevinden zich ten minste op hetzelfde geestelijke niveau. Bij ons kan
men dat niet eens zeggen. Bij ons bestaat
er alleen maar een kloof tussen de 'intellectuelen' (vergeef me ook dit simplisme) en 'het grote publiek'. Er is geen
enkele Vlaamse krant die door een intellectueel kan gelezen worden zonder dat
hij zich dagelijks moet ergeren aan het
armtierig geestelijk niveau van wat hij,
naast het goede, allemaal te verwerken
krijgt. In Nederland zijn er vier of vijf
grote weekbladen en daar verschijnen
regelmatig artikelen in die bij ons nog te
'moeilijk' of te 'gewaagd' worden bevonden om in een maandblad te verschijnen.
Bij ons is er één algemeen weekblad, één,
en dit wordt door de kranten al evenzeer genegeerd als de tijdschriften. En
het zijn niet de geringe invloed en de beperkte lezerskring van de tijdschriften
die aan deze toestand iets zullen veranderen.
Naar aanleiding van mijn stukje over

'Der Stellvertreter' zei een redacteur van
een Vlaamse krant me: „LI kunt toch
altijd nog veel meer zeggen dan wij".
Wat bedoelde hij daarmee? Dat hij in de
krant graag hetzelfde had gezegd, maar
dit niet durfde of niet kon: „wij moeten
onze lezers ontzien". Welke lezers? Door
steeds maar de zogenaamde gemiddelde
lezer naar de ogen te zien en deze daarbij naar mijn overtuiging nog schromelijk
te onderschatten ook, doet men de gemiddelde lezer wezenlijk tekort en frustreert men voortdurend steeds groter
wordende groepen van 'andere' lezers.
(Denkt men b.v. dat men het grote
niveauverschil tussen Vlaanderen en
Nederland nog lang in stand zal kunnen
houden?). Ik weet wel dat dit grote problemen stelt. Gooit men, zoals men dat
zegt, alle delicate kwesties voor 'het
grote publiek', schrijft men in de krant
wat men en petit comité vanzelfsprekend
vindt, dan dreigt men verwarring te
stichten of te schokken. Maar de shockdrempel ligt bij ons wel belachelijk laag.
Láát men die zo laag liggen, dan wordt
de afstand tussen datgene wat verstandige mensen vanzelfsprekend vinden en
datgene wat 'het grote publiek' daarvan
verneemt, steeds groter. En ik geloof dat
dit, om een gewichtig woord te gebruiken, een groot gevaar is voor een gezonde democratische samenleving.
Daar immers en nergens anders ligt
het gevaar voor het nieuwe 'verraad der
clercken'. Dit verraad bestaat er niet in,
dat de 'intellectuelen' zo hard vooruithollen op het grote publiek zo'n vaart
neemt dat bij ons nu ook weer niet —,
maar in het feit dat zij geen algemeen
forum bezitten waar zij het grote publiek
en elkaar normaal en doorlopend op de
hoogte kunnen houden van wat hen bezighoudt. Alleen daardoor is het te verklaren dat de reactie zo onredelijk fel is
als één van hen in het openbaar eens een
ander standpunt probeert te verdedigen
dan datgene wat de dagbladpers te goeder trouw --- ja, in geweten — meent de
goegemeente voor te moeten houden.
Aan het feit dat men aan mijn oordeel
zoveel belang heeft gehecht omdat ik een
pater ben, wil ik nu maar voorbijgaan.
Dit is een vorm van klerikalisme waarvoor ik niet verantwoordelijk ben. De
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katholieke directeur-generaal van de
B.R.T., die zich door mijn oordeel niet
laat beïnvloeden, is veel minder klerikaal dan de humanisten en socialisten
die mijn oordeel 'misbruiken', of dan
katholieke schepenen die menen „dat zij
niet katholieker moeten zijn dan pater
Van Bladel". Een pater is bij ons nog
altijd katho li eker dan een leek. Misschien
is hij juist daarom ook zoveel naïever?
Want naast andere verwijten (een „medeplichtige", een „katho li eke fellow traveller", die „zijn geloofsgenoten in de
rug schiet", en men heeft gesproken van
„de onvoorstelbare desertie van een
pater jezuïet") was dat toch het voornaamste 'argument' waarmee men mijn
a rtikeltje heeft bestreden: ergerniswekkende argeloosheid en naïviteit: „Ik erger mij onmetelijk ... aan de naïveteit
van pater Van Bladel, die meent dat hij
een ruimdenkend en verdraagzaam mens
is, maar die in feite als een wereldvreemde, naïeve mens zich begeven heeft op
een terrein waarvan hij de hinderlagen
niet kent".
Waarschijnlijk is mijn argeloosheid
nog veel groter dan deze jou rnalist zich
voorstelt. Ik heb namelijk helemaal niet
gedacht „een ruimdenkend en verdraaagzaam mens'' te moeten zijn en ik heb
helemaal niet getracht, zoals een andere
schrijft, me te verschuilen achter wat ik
„voor verdraagzaamheid wil laten doorgaan". Toen ik mijn stukje schreef, besefte ik heel goed dat het door 'de anderen' misbruikt kon worden. Al wat ik
hierboven heb geschreven over het armzalig niveau van de communicatie in onze samenleving, geldt heus niet uitsluitend voor het katholieke kamp. Maar de
overweging „ik moet zien dat ik niet
misbruikt word" werkt al even verlammend als de alleen richtinggevende norm
„ik moet mijn pub li ek ontzien". Mijn
oordeel over de dingen wordt niet bepaald door wat andersdenkenden er mee
doen. Ik wil tegenover hen overigens
helemaal niet 'verdraagzaam' zijn. Maar
wat hen geestelijk bezighoudt interesseert me. Vanzelf, ik hoef daar niet
ruimdenkend voor te doen. Het interesseert me wat zij denken, wat zij geloven,
waarvoor zij zich inzetten, waarom zij
tegenover de kerk onverschillig, onwe-
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tend of vijandig staan, waarom er onder
hen zoveel geestelijk potentieel voor het
echte christendom verloren gaat. Juist
vanuit mijn geloof in kerk en christendom interesseer ik me voor wat hen r
buiten de kerk en het christendom —
menselijk beweegt.
Ook voor katholieke andersdenkenden
wil ik niet 'verdraagzaam' zijn. Ik bestrijd hun standpunt als ik dat de moeite
waard vind en meen dat te moeten doen.
Maar ook wat hén geeste lijk bezighoudt
of beweegt, neem ik helemaal ernstig.
Ik geloof dat zij in geweten overtuigd
zijn, in de kwestie van 'Der Stellvertreter' — en misschien in vele andere —
een van het mijne verschillend standpunt
te moeten innemen, en hun geweten is
evenveel waard als het mijne. Ik ben
overtuigd dat zij die in deze kwestie —
en misschien in vele andere — politieke
of beleidsbeslissingen moeten treffen,
normen kunnen laten gelden waar mijn
'academisch' standpunt volgens hen niet
voldoende rekening mee houdt, en zij
zijn beter geplaatst dan ik. Het komt hier
dus uitsluitend aan op de min of meer
verstandige, min of meer overtuigende
verantwoording van onze verschillende
standpunten tegenover elkaar, m.a.w.
weer op de communicatie, het gesprek,
in dit geval de discussie. Maar in plaats
daarvan zijn er in de afgelopen weken
alleen maar wat insinuaties, verdachtmakingen en scheldpartijen geweest, of ...
stilzwijgen. Deze laatste houding was
misschien nog de verstandigste: het sop
was de kool niet waard. Tenzij men het
wilde beschouwen als een gelegenheid
om een en ander eens door te praten.
Eén van die vele gelegenheden die men
bij ons steeds maar weer laat passeren.
F. Van Bladel S.J.

Concilium
„In dit tijdschrift willen echte wetenschapsmensen van de theologie zich richten tot de mannen van het praktische werk
in de Kerk, van wier beslissing en daad
veel in de Kerk afhangt en die, ook op
grond van de ervaringen van het concilie,
weten dat de beslissingen van de praktijk
en de verkondiging van het evangelie in
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deze tijd ook iets moeten leren van de
echte theologische wetenschap (zoals natuurlijk ook omgekeerd) ". Deze woorden
staan in de verklaring waarmee Karl
Rahner en E. Schillebeeckx het bestaan
van het internationale theologische tijdschrift Concilium verantwoorden. Het
tweede Vaticaans Concilie zal naar alle
waarschijnlijkheid over een jaar zijn afgesloten. Maar het beraad dat daar begonnen is zal hopelijk niet meer uit de RoomsKatholieke Kerk verdwijnen. Bij dit beraad
hebben theologen de leiders der Kerk geinspireerd, en zij stellen zich voor hiermee
door te gaan. Daarom dit tijdschrift dat
naast speciale vaktijdschriften de wetenschap wil aanbieden aan mensen die in de
Kerk leiding moeten geven: bisschoppen,
priesters en evenzeer leken.
Concilium is een theologisch tijdschrift
in de ruimste zin van het woord. Elk jaar
brengt het tien afleveringen waarvan telkens een aan een bijzonder vak gewijd is:
dogmatiek, moraaltheologie, exegese, pastoraaltheologie, kerkelijk recht, theologie
van de spiritualiteit, kerkgeschiedenis,
liturgiewetenschap, oecumenische vraagstukken, grensproblemen van de theologische vakken. Het is geen 'digest' die
excerpten geeft, maar brengt telkens enkele oorspronkelijke bijdragen, „die echter
altijd kort genoeg zijn om werkelijk gelezen te worden", en nauwkeurige bulletins
over de literatuur aangaande een bepaald
onderwerp. Het tijdschrift is internationaal
wat betreft zijn redactie en medewerkers
(de hoofdredacteurs wonen in Europa, de
beide Amerika's en het Nabije Oosten, de
groepen van medewerkers vermelden verder adressen in Azië en Afrika), het is
dat ook in zijn verspreiding, want het
verschijnt gelijktijdig in het frans, duits,
engels, spaans, portugees, italiaans en
nederlands. De nederlandse uitgave wordt
verzorgd door Paul Brand, HilversumAntwerpen. Administratie voor België:
Paul Brand N.V., Korte Winkelstraat 15,
Antwerpen; voor Nederland: De Horstink,
Amersfoort. De abonnementsprijs per jaar
bedraagt Bfrs 560.-- of f 40.--.
Misschien ligt de doelstelling uiteindelijk
niet zover af van bestaande theologische
tijdschriften, zoals in het nederlandse taalgebied het Tijdschrift voor Theologie en
zelfs Bijdragen. Voorlopig lijkt de opzet

van Concilium meer volgens vast plan op
het informatieve doel gericht. En deze
opzet is op voortreffelijke wijze verwerkelijkt in het eerste nummer, dat van
januari 1965, dat geheel gewijd is aan de
dogmatiek van de Kerk.
Op het eerste gezicht kan men zeggen
dat de theologie een „horizontalisering"
doormaakt. Dit moet dan echter niet betekenen dat de verhouding tot God, tot
Christus, tot het kerkelijk gezag en tot de
sacramenten wordt weggeredeneerd. Wat
betreft de verhouding tot God en Christus
betekent dit veeleer dat deze minder gezien wordt als een aparte relatie of als
loodrecht staande op onze onderlinge betrekkingen, maar als diepste dimensie van
al onze binnenwereldlijke betrekkingen,
daar God in Christus op steeds overtreffende wijze in de wereld is. Wat de Kerk
betreft brengt dit mee dat we afstand
doen van het feodale en absolutistische
maatschappijbeeld dat ons zo dikwijls, bewust of onbewust, tot model gediend heeft
om de gezagsverhoudingen binnen de Kerk
te denken. De broederlijkheid in Christus
en de geheel eigen structuur welke daarin
aanwezig is, een structuur die niet zonder
meer te herleiden is tot de monarchale
noch ook tot de democratische, begint
langzaam in de Kerk (her) ontdekt te worden. Een aanzet daartoe heeft het conciliestuk over de Kerk reeds gegeven (met
compromissen, zeker, maar ook met resultaten die vlak v(5ór het concilie nog onvoorstelbaar leken), een uitwerking daarvan geven de artikelen van dit nummer
van Concilium.
Reeds een of twee generaties lang hebben de theologen weer teruggegrepen naar
Sint-Paulus' beeld van de Kerk als lichaam
van Christus. Maar ook daarin beklemtoonden zij vooral de "verticale" bindingen. Daarom is men gaan ontdekken dat
het meest oorspronkelijke beeld van de
Kerk dat is van het volk Gods. De grote
franse ecclesioloog Yves Congar O.P.
beschrijft dit in 'n eerste artikel De Kerk
als volk van God. Hij toont aan dat deze
idee ruimte laat voor zowel Gods uitverkiezing alsook voor de menselijke historiciteit en zondigheid. Congar is echter
evenwichtig genoeg om tevens te laten
zien hoe het beeld van het lichaam van
Christus de noodzakelijke aanvulling is
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van dat van het Godsvolk. Geheel in dezelfde geest schrijft de duitser J. Ratzinger
over De pastorele implicaties van de leer

Oude preken
over de arbeiderskwestie

der collegialiteit van de bisschoppen.

Wat hoorden onze overgrootouders
wanneer zij 's zondags naar de mis gingen en luisterden naar de preken? Dit is
voor de historicus een belangwekkende
vraag, want ook uit sermoenen blijkt de
geest van een tijd. Misschien zou men
bijvoorbeeld de burgerlijke geest van de
19e eeuw beter begrijpen indien men de
tekst terugvond van de preken uit deze
tijd. Pater P. F. Broeckaert o.f.m. is in
die richting gaan speuren: het resultaat
van zijn werk is een merkwaardig boek 1 ) .
De eigenlijke tekst van de preken uit
de 19e eeuw heeft P. Broeckaert niet gebruikt, en die zijn vermoedelijk niet meer
terug te vinden. In een aantal kloosteren seminariebibliotheken heeft hij echter
de sermoenboeken opgezocht die de
Vlaamse predikanten in de 19e eeuw
inspireerden. In het eerste deel van zijn
boek bewijst de auteur dat de door hem
gebruikte sermoenboeken inderdaad als
model hebben gediend. Mogelijk zullen
vakhistorici heelwat kritiek uitoefenen op
deze methode. Wij zijn er echter van
overtuigd dat P. Broeckaert er in geslaagd is, de preken van een eeuw terug
voor ons opnieuw toegankelijk te maken.
Overigens onderstreept hij zelf herhaaldelijk de betrekkelijke waarde van de
sermoenboeken als historische bron: om
reden van het imprimatur bijvoorbeeld
waren zij ongetwijfeld conservatiever van
toon dan vele gesproken en dus niet gecensureerde preken.
Wat wij, niettegenstaande dit relativerende voorbehoud, uit de oude preken
leren, is historisch leerrijk. Schematisch
kan men zeggen dat de predikanten de
paternalistische maatschappelijke orde
onvoorwaardelijk aanvaardden en deze
voor hun burgerlijke èn volkse toehoorders met religieuze argumenten motiveerden en aannemelijk maakten. Typerend
zijn de sermoenen over de gehoorzaamheid van de 'dienstboden', waarmee ook
de arbeiders bedoeld worden ( zij moet
kloosterlijk 'blind' zijn en zich over het

Merkwaardigerwijze blijkt Ratzinger gevoelig voor het gevaar dat de visie van
het concilie op de verhouding tussen primaat en episcopaat tot een clericalisering
van de Kerk kan bijdragen, indien ze niet
wordt opgenomen in de algemene broederlijkheid van de leden van het volk
Gods. Bij deze twee fundamentele artikelen sluiten aan een bulletin van de theologische literatuur over de Kerk als volk
Gods, verzorgd door de exegeten R.
Schnackenburg en J. Dupont, en een artikel van de amerikaanse literator Michael
Novak: Verscheidenheid in structuren;
vrijheid binnen de structuren.

Een visie op de Kerk als broederlijk
Godsvolk zal haar vanzelf confronteren
met de hele mensheid. Twee nederlandstalige dominicanen werken dit thema uit:
prof. E. Schillebeeckx spreekt over de
wederkerige betrekkingen van Kerk en
mensdom, waarbij hij natuurlijk ook komt
te spreken over zijn geliefde thema: de
Kerk en het wereldlijk leefmilieu van de
mens, dat nog behandeld gaat worden in
Schema 13 van het concilie. B. Willems,
dogmaticus aan het Albertinum te Nijmegen, geeft een bibliografisch bulletin over
De Heilsnoodzakelijkheid van de Kerk, of
de heilsbetekenis die zij heeft voor degenen die buiten haar zichtbare grenzen
leven.
In dit nummer van Concilium worden,
zoals ook in de volgende nummers het
geval zal zijn, de bijdragen opgenomen
van het „Documentatiecentrum Concilie",
het DO-C. Ze behandelen De eucharistische congressen vanaf Leo XIII tot Paulus VI (van R. Aubert) en Kerk en Culturen (van R. van Kets) . Alles tezamen

een uiterst geslaagd beginnummer van dit
nieuwe tijdschrift. Wanneer deze bespreking verschijnt zijn er wellicht reeds andere afleveringen gevolgd, en wij verwachten dat zij voor de eerste niet onderdoen.
P. Schoonenberg S.J.

1) P. F. Broeckaert o.f.m., Predikatie en Arbeidersprobleem. Onderzoek naar de sociale opvattingen
van de seculiere en reguliere clerus in Vlaanderen (1800 -1914), Mechelen, 1963.
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hele persoonlijke leven uitstrekken), over
het geduld en de berusting (de predikanten jammeren over de „verblindheid van
wie zich door zijn werk tracht op te werken uit de stand waarin hij door Gods
Voorzienigheid werd geplaatst") , over de
Voorzienigheid (die voortdurend met de
paternalistische maatschappelijke orde
wordt geïdentificeerd), over de armoede
(die met dankbaarheid en gelatenheid uit
Gods hand moet worden aanvaard). In
deze sermoenen, schrijft Pater Broeckaert, "valt de nadruk op de typische
bourgeoisie-deugden: onderworpenheid,
passiviteit, geen rustverstorende gevoelens koesteren, ieder moet op zijn plaats
de hem eigen, onveranderlijke rol spelen.
Elk streven naar meer sociale gelijkheid,
naar sociale democratie, werd geïnterpreteerd als opstand tegen God, als sociarr
lisme .
Dit boek bevestigt en illustreert wat
men reeds wist: globaal genomen heeft
de Kerk als hiërarchie in de 19e eeuw
haar doctrine, haar actie en haar predikatie in dienst gesteld van de leidende
klasse en van de heersende maatschappelijke orde. Dit belemmerde de opkomst
van de christelijke democratie en maakte
de meer ontwikkelde arbeiders wantrouwig tegenover de godsdienst. En hier ligt
wel de bijzonderste reden waarom het
socialisme een zo snelle verspreiding kende bij de aanvankelijk christelijke volksklasse.
Wie zich hierover ergert, vergeet dat
ook de actie van de Kerk getekend wordt
door de geest en de vooroordelen van de
tijd. Men kan het jammerlijk vinden dat
een deel van de volksklasse in de 19e
eeuw voor de Kerk verloren ging door
het burgerlijke vooroordeel van de meerderheid der geestelijken. Maar dit was
wel onvermijdelijk, even onvermijdelijk
als het feit dat men zich over honderd
jaar vrolijk zal maken of zich zal ergeren
over onze vooroordelen.
K. Van Isacker S.J.

Tentoonstellingen in België
Antwerpen — Museum: De schilder in
zijn wereld, Marini. Over het grote succes van De schilder in zijn wereld, waar-

over ik in vorig nummer niet veel goeds
wist te vertellen, zou lang kunnen nagekaart worden. Het succes is in elk geval
verheugend. In en om het museum was
opnieuw leven te bespeuren en dat niet
alleen de dag dat de koningin er kwam.
Ik ben naar het museum teruggekeerd
niet zozeer om de tentoonstelling nog
eens een keer te zien, maar om er tussen
het volk en de schilderijen te zijn. Ik was
niet alleen in dat geval. Ook de directie
genoot kennelijk van die roes van nieuw
leven. Een beetje van die roes zou nu
moeten bewaard blijven. Dan krijgen we
in Antwerpen in het vervolg nog wat
meer en wat beters te zien. En met we
bedoel ik het grote publiek dat nu bewees dat het niet onverschillig blijft en
zelfs voor een vrij saai geval enthousiasme weet op te brengen.
Marino Marini als schilder is geen
initiatief van het museum. De tentoonstelling werd door het stadsbestuur georganiseerd. Ook dat experiment mag geslaagd genoemd worden en kan aanzetten tot meer van het soort. Ik weet wel:
van Antwerpen naar Rotterdam is het
niet ver en de gewoonte zit er bij sommigen al in regelmatig een trip te ondernemen naar de Nederlandse musea. Maar
dat mag geen reden zijn om belangrijke
tentoonstellingen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Otterloo of Eindhoven
ook in steden als Antwerpen of Gent
niet in te richten. Voor actuele kunst
brengt dat geen zware organisatiorische
beslommeringen met zich. De tentoonstelling Marino Marini loont beslist de
moeite, al kan ik in Marini geen groot
schilder zien. Sommige van zijn recente
schilderijen accentueren zelfs op bedenkelijke wijze de zwakheden, die zijn
werk, vooral zijn schilderwerk, altijd als
een nauwelijks bezworen gevaar hebben
bedreigd. Ik denk aan de verschillende
composities met elementen van 1963 die,
zonder een figuratieve ruggesteun, in
vormelijke debiliteit verzinken. Dit kan
men wel niet zeggen van het meeste tentoongestelde werk, maar altijd ligt het
toch grafisch én coloristisch aan de gezochte en oppervlakkige kant (een paar
réussites niet te na gesproken, waarvoor
de samensteller van de catalogus een
goed oog heeft gehad). Het beste werk
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van Marini als schilder blijft zijn decoratieve lithos uit de eerste vijftiger jaren
waarin hij primaire vormen en lijnen op
een gekleurd fond projecteert zoals hij
zijn beelden in de ruimte plaatst. Zijn
beelden uit die tijd zijn ook ruim die van
de laatste jaren waard (tot 19 april).
Brussel --- Paleis voor Schone Kunsten: volkskont uit Roemenië. Als men
het over kunst in Roemenië heeft, denkt
men haast vanzelf aan volkskunst. De
tentoonstelling die tien jaar geleden in
Amsterdan werd gehouden heeft tot de
begripsvorming roemeense volkskunst
het hare bijgedragen. Men vindt ze in de
beschilderde gevels van de dorpskerken,
in de rijkversierde gebruiksvoorwerpen,
en ook in de achterglasschilderkunst. Op
een broze glasplaat worden met speciaal
daartoe geprepareerde verf de kleuren
aangebracht. Achteraf worden die met
een deklaag overschilderd. Het procedee
is al in de laat-hellenistische tijd bekend.
De laat-antiek heeft ons enkele prachtige stukken in die techniek achtergelaten, zoals het zogenaamde portret van
Galla Placidia met haar kinderen uit het
museum van Brescia. De achterglasschilderkunst kent een nieuwe bloei —
ze wordt dan ook in de Nederlanden
beoefend --- omstreeks 1500. Daarna
leeft ze verder als volkskunst. Hiervoor
leent ze zich overigens best met haar
felle, glanzende kleuren en haar elementaire tekening.
Het grootste deel van de tentoonstelling te Brussel bestaat uit op glas geschilderde ikonen, gedateerd van de
zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. Zij zijn het werk van boeren-schilders, zonder opleiding, die zich
bedienden van voorbeelden, die in serie
werden verspreid. Deze moesten o.a. zorgen voor de zuiverheid van de iconografische voorstelling. Die prototypen wa
ren meer een steun dan een hindernis
voor de volkse fantasie die zich vaak op
schitterende wijze ontplooit. Niet voor
niets waren Kandinsky en Marc zo door
deze volkskunst geboeid, dat ze er zich
door lieten inspireren en zelfs pogingen
deden om ze te doen herleven. Naast de
glasikonen zijn er ook enkele met de
hand bijgekleurde houtsneden, voorna-
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melijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw.
Brussel — Albert I bibliotheek: schenking mevrouw L. Solvay. Enkele maanden voor haar dood in 1962 heeft mevr.
Louis Solvay een verzameling van ongeveer 1400 kostbare boeken en handschriften aan de koninklijke bibliotheek overgemaakt. Uit die uitzonderlijke collectie
werden nu, in een eerste tentoonstelling,
een 140 geïllustreerde boeken en moderne banden uit de periode tussen 1875 en
1961 gekozen. Franz Schauwers stelde
de catalogus ervan op, die het tweede
volume zal uitmaken van de complete
catalogus van de Solvay-schenking.
De tentoonstelling vormt een kleine
g eschiedenis van de Franse illustratie in
de laatste honderd jaar. Namen als Bonnard, Denis, Maillol, Matisse, Picasso,
Braque, Rouault, Chagall, Dufy, Miro,
Leger, Ernst, Laurens en vele andere komen erin voor. Maar met die namen te
noemen plegen we verraad aan de sfeer
die om deze tentoonstelling hangt. Ze
heeft niets van het namen-snobisme. Deze collectie is ontstaan uit vreugde om
het schone object dat een boek kan zijn
en ze wil dit genot meedelen.
V ij[jaarlijkse prijs voor schilderkunst
aan Paul Delvaux. Paul Delvaux is een
van de weinige internationale namen van
de moderne schilderkunst in België, een
surrealistische pasmunt. De vijfjaarlijkse
staatsprijs komt zijn carrière bekronen.
Geboren te Antheit-lez-Huy op 25 september 1897, begint hij in 1924 zijn schildersloopbaan met een eerste tentoonstel
ling van vlugge, impressionistische, maar
gevoelige schetsen, die hij ook later,
naast zijn officiële kunst, zal blijven maken. Het duurt tot 1936 voor hij langs
een geleidelijke evolutie en de kennismaking met Magritte en de Chirico tot zijn
specifieke stijl komt, die hem zijn naam
gegeven heeft: het harde beeld van een
voor de mens onbewoonbaar geworden,
vreemde en dreigende cultuur, gesymboliseerd in fragmenten van antieke gebouwen en moderne techniek. De mens,
de naakte mens — in de zin van het
engelse the naked in tegenstelling tot the
nude ----, wordt tot een schim, een skelet
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zelfs. Echt leven kent Delvaux niet. Vertrouwen is voor hem een onbestaand begrip. Hij brengt het hoogstens, zoals in
het Hotel Périer te Brussel, tot een elegische poëzie, etherisch en verdroomd
als het paradijselijk visioen van Fra Angelico. Paul Delvaux heeft zich iets té
veel met zijn werk vereenzelvigd. Hij is
er aan ten gronde gegaan. Het meest
zichzelf bleef hij in zijn schetsen en
aquarellen, waarin hij aan zijn eigen
formules voorbijkomt. In zijn beperktheid
blijft hij echter een schilder die erin geslaagd is met zoveel overtuiging een
plastische wereld te scheppen dat wij er,
met hem, in kunnen rondwandelen.
G. Bekaert

de Amsterdamse kunsthandel. De inrichting van deze eerste serie signalementen
was naar mijn smaak niet in overeenstemming met de aantrekkelijkheid van
het idee: het werk was nogal gevoelloos
neergezet of opgehangen en het persoonlijke element ontbrak totaal. Atelier 11
zou m.i. moeten worden aangevuld met
foto's van de exposant, z'n huis, z'n atelier en met een korte levensbeschrijving
(ook gestencild of in druk). Het neerzetten van planten en van een paar persoonlijke eigendommen van de kunstenaar (zoals de stoel op de Hilversumse
expositie van Opland) zal het wat koele
Stedelijk Museum wel te ver gaan.
Maar ondanks deze detailkritiek blijft
het idee voortreffelijk.

Tentoonstellingen in Nederland

Amsterdam — Museum Willet Holthuysen: Binnen zonder kloppen in de
pruikentijd. Toen jonkheer Sandberg

Amsterdam — Stedelijk Museum. Het
Stedelijk Museum heeft een prijzenswaardig initiatief genomen: naast de uitgebreide reeks retrospectieve tentoonstellingen, waarop in hoofdzaak gevestigde
buitenlandse kunstenaars te zien zijn
(vide Streven van maart j.l., p. 606)
organiseert het nu ook een serie momentopnamen van jonge Nederlandse kunst,
onder de titel Atelier. Bij de eerste manifestatie, Atelier I, die in maart gehouden
werd, waren acht Amsterdamse kunstenaars vertegenwoordigd: Woody van
Amen (die al eerder opviel in Den Haag
op de grote pop-art expositie), Simon
Posthuma, Reinier Lucassen (via Lucebert-achtig werk naar popart), Shlomo
Koren (prachtige structuren en soms
'dichtbeschreven' doeken), Pieter Engels
(wiens EPO-show met o.a. opklapbare
stoelen en tafels dit jaar van start ging
in Galerie 845 te Amsterdam), Joost van
Roojen, Theo Niermeijer (o.m. een geweldig pop-art schilderij met zonneklep)
en de wat oudere Anton Rooskens, lid
van de vroegere Cobra-groep. Elk van
deze kunstenaars had een eigen zaal in
het museum.
Het bijzondere van deze nieuwe tentoonstellingsvorm is dat het museum er
nu toe komt op ruime schaal werk te tonen van jonge, soms totaal onbekende
Nederlandse kunstenaars, iets wat de
laatste jaren scheen voorbehouden aan

werd gepensioneerd als directeur van de
Amsterdamse Gemeentemusea werd hij
niet alleen opgevolgd door Mr. E. L. L.
de Wilde (over wie in 'Forum' al eerder
werd geschreven) , maar ook door dr. S.
H. Levie, een jonge, energieke kenner
van de zeventiende eeuwse schilderkunst.
Dr. Levie zwaait de scepter over de historische musea: het Amsterdams Historisch Museum, dat over enkele jaren verhuist van de Waag op de Nieuwmarkt
naar het voormalige Burgerweeshuis in
de Kalverstraat en Museum Willet Holthuysen dat — ten onrechte — een wat
vergeten bestaan leidt aan de Herengracht 605, vlak bij de Amstel. T/m 25
april is in dit fraaie grachtenhuis, dat
staat afgebeeld in het unieke Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon,
een verrukkelijke tentoonstelling te zien,
die luistert naar de naam: „Binnen zonder kloppen in de pruikentijd". De expositie is het museum op het lijf geschreven. Het 17e eeuwse huis, waarvan het
interieur in de loop van de 18e en 19e
eeuw veranderingen onderging, ademt
nog de sfeer van een deftige behuizing
van gegoede burgers van weleer. Het
leent zich dan ook bij uitstek voor een
tentoonstelling waarvan schilderijen die
een pronkvertrek met 'n voorname familiegroep uitbeelden, de kern vormen. De
toeschouwers krijgen een duidelijk beeld
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van het leven, thuis in de pruikentijd. De
interieurs die schilders als Cornelis
Troost, Quinkhard en Tibout Regters
weergeven, hebben zeker gevoelsmatig
een grote overeenkomst met de kamers
waarin men zich bij het bekijken van de
tentoonstelling bevindt. Het tweedimensionale beeld van de kunstenaars wordt
daarbij nog drie-dimensionaal gecompleteerd met meubelen, tapijten, gebruiksvoorwerpen van zilver, porcelein en aardewerk, boeken, kinderspeelgoed en
wandluchters uit dezelfde tijd (1730 1820). In sommige gevallen is het zelfs
gelukt dezelfde meubels als op de schilderijen te tonen. Dit kon omdat de meeste geëxposeerde schilderijen particulier
bezit zijn en door overerving samen met
de meubels bij elkaar bleven. De schilderijen, tekeningen en voorwerpen zijn met
grote deskundigheid en smaak bijeengebracht. De catalogus (f 3,—) is goed
verzorgd. De tentoonstelling is voorbeeldig ingericht, met een opvallende liefde
voor details (bloemen en zelfs echte parkieten in de koperen vogelkooi) . In het
kader van de expositie geeft het Cecilia
sextet enkele muziekavonden, waarop
18e eeuwse muziek wordt uitgevoerd.
Bandopnamen daarvan zouden ook overdag beslist op hun plaats geweest zijn.
'Binnen zonder kloppen' is een doorlopend compliment aan het adres van de
organisatoren.
Delft Oostpoort. Het is een verheugend teken: de laatste jaren neemt
het aantal expositiegelegenheden voor
moderne kunst ook in provincieplaatsen
toe. Soms worden deze culturele centra
vooraf ontworpen en gebouwd ('Zonnehof', Amersfoort — van Rietveld — het
spiksplinternieuwe Apeldoornse 'Orpheus', onder architectuur van Holt en Bijvoet) . Vaak ook is er sprake van het
zinvol bestemmen van een oud gebouw,
dat op de monumentenlijst staat, tot tentoonstellingsruimte. Behalve aan een
reeks Waaggebouwen in diverse steden
denk ik in dit verband vooral ook aan
De Beyerd in Breda, de Koornmarktspoort in Kampen, het Hopmanshuis in
Zwolle, Muurhuizen 3 in Amersfoort, de
Blauwe Hand in Harlingen, het Slot in
Zeist en 'De Drommedaris' in Enkhui-
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zen. Jongste in deze rij is de Delftse
Oostpoort, enig overgeblevene van de
acht oorspronkelijk aanwezige Delftse
stadspoorten, gebouwd in 1390. Onder
auspiciën van Monumentenzorg is de
toren onlangs gerestaureerd. Als bewoners werden twee kunstenaarsechtparen
gekozen. Als voorwaarde werd evenwel
gesteld dat de lange verbindingsgang
tussen twee gedeeltes van de vrij kleine,
maar zeer charmante poort voor het publiek toegankelijk zou moeten blijven en
als tentoonstellingsgelegenheid voor moderne kunst zou moeten dienen. Gezien
de beschikbare ruimte zal het er in de
praktijk wel op neer komen dat er hoofdzakelijk tekeningen en grafiek zullen
worden geëxposeerd. 's Zomers hoopt
men de mogelijkheden nog te vergroten
door het organiseren van kunstmarkten
in de openlucht vlak bij het gebouw.
Voorlopig is in de Delftse Oostpoort
werk te zien van Fer Hakkaart.
Den Haag Gemeentemuseum: Livinus van der Bundt. In de nieuwe vleugel

van het actieve Haagse Gemeentemuseum wordt t/m 11 april een expositie gehouden, waarop lang is gewacht: een
overzicht van het oeuvre van Livinus
van der Bundt, directeur van de Vrije
Akademie in Den Haag, geen schilder
met verf, maar met licht. Livinus gaat
bij z'n experimenteren met licht, kleur,
vorm, beweging op twee manieren te
werk. Of de kleur verandert voor het
oog van de kijker wanneer hij langs een
in een kastje gemonteerd lichtschilderij
loopt (het glasscherm waarop de compositie verschijnt, is zodanig bewerkt dat
bij het voorbijlopen het uitstralende licht
telkens anders wordt gebroken, waardoor de kleur verandert) óf de kleur verandert van binnenuit als de bezoeker op
een knop drukt (waardoor een apparaatje in het lichtkastje in werking wordt
gesteld). Op de tentoonstelling is ook de
gecompliceerde lumodynamische machine
aanwezig, die in Delft dank zij de steun
van een speciaal daartoe opgerichte
Stichting Lichtschildering in vervoerbare
vorm werd uitgevoerd. Dit apparaat kan
het best worden omschreven als een
soort kleuren-orgel: het kan met de hand
en automatisch worden bespeeld. Li'il-
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nus, die in z'n tot laboratorium omgebouwd atelier baanbrekend werk verricht en wellicht op weg is naar een
nieuwe kunst, heeft lang in het verborgene geleefd. Het Haags Gemeentemuseum komt de eer toe deze kunstenaar
(aan wie vorig jaar de Sikkens-prijs
werd toegekend) eindelijk met een grote
tentoonstelling uit het donker tevoorschijn te hebben gehaald. De expositie
is bijzonder belangwekkend.

oefening van hun ambt of tijdens het
verrichten van andere werkzaamheden.
Men beschouwde het allerminst als strijdig met christelijke nederigheid om ook
de eigen liefdadigheid te laten vereeuwigen als voorbeeld voor anderen) . De
beide mooie schilderijen en de elegante
arreslee zijn nu weer op hun oude
plaatsje in hun museum opgesteld.

Utrecht — Centraal Museum. Het
Centraal Museum in Utrecht heeft de
aardige gewoonte elke maand 'het kunstwerk van de maand' te kiezen r-- een
schilderij of kunstvoorwerp uit eigen
bezit, dat dan gedurende die maand in
de hal van het museum (Agnietenstraat
1) wordt geëxposeerd. Voor belangstellenden is er een toelichting met zwart/
wit reproduktie beschikbaar.
In januari was het uitverkoren werk
het schilderij 'IJsgezicht' (uit 1632) van
J. C. Droochsloot, in februari een arreslede uit het midden van de achttiende
eeuw, in maart het schilderij van Hendrick Bloemaert 'Uitdeling aan de armen
door Maria van Pallaes' (1657) . 'IJsgezicht' is geschilderd in een fijne grijze
wintertoon. In dit grote, fraai ruimtelijke
doek, dat gestoffeerd is met veel bonte
figuurtjes wedijvert Droochsloot met z'n
iets oudere tijdgenoot Hendrick Avercamp, de schilder bij uitstek van schaatsenrijdersstukken. Bloemaerts doek is
heel anders van aard. Het toont Maria
van Pallaes in een armstoel midden op
de Agnietenbrug over de Nieuwegracht
(vlak bij het museum) , terwijl ze toeziet
op het afmeten van grutterswaren door
twee knechts, ter uitdeling aan 'huiszittende' armen. (In de 17e eeuw lieten
patriciërs zich graag afbeelden in de uit-

Amersfoort — Zonnehof: Machine,
mens, milieu (1 mei) .
Arnhem
Gemeentemuseum: Poolse
wandtapijten (3 april - 9 mei) .
Beverwijk Galerie Boumans (Breestraat 122) : 'De Groep' uit Haarlem (17
april) .
Enschede — Schouwburg: schilderijen
van Bouke IJlstra (5 april) .
Den Haag — Gemeentemuseum: Lotti
van der Gaag (12 april) . Pottenbakkers
in Nederland (3 mei) .
Gevangenpoort: Keramiek (12 april) .
Haarlem — Frans Halsmuseum: Isaac
Israëls (5 april) .
Leeuwarden ^-- Prinsetuin: houtsneden
van Ned. kunstenaars (4 april).
Rotterdam — Museum Boymans-Van
Beuningen: Het Italiaanse stilleven van
de zestiende eeuw tot heden (25 april).
Vlaamse grafiek van de 16e eeuw uit
eigen bezit (11 april).
Tilburg — Textiel-museum: zes eeuwen mode in miniatuur (14 juni) .
Utrecht — Centraal Museum: Nederlandse 17e eeuwse Italianiserende landschapsschilders (31 mei). Het moderne
Italiaanse kunstboek (26 april) .
Zeist — Het Slot: Sal Meijer 1879 1965 (12 april).
P. Mertz

Verder koos ik nog:

Boekbespreking
GODSDIENST
CERFAUX, L., De christen in de paulinische theologie. Patmos-uitg., Antwerpen, 1964, 568 pp., ing. F. 260.
Bij de vele studies en werken die deze
bekende exegeet reeds vroeger publiceerde, sluit dit boek aan als een nieuwe synthese. Geschreven in 1962, bij het 19e
eeuwfeest van Paulus' komst naar Rome,
wil de auteur voor onze tijd opnieuw de
boodschap van de nog altijd levende „getuige" van Christus uitspreken. De christen heeft een unieke plaats en roeping in
de wereld. Geboren uit Gods heilsplan is
hij geroepen om in deze wereld te getuigen van de hoop, die de christen nu reeds
doet uitzien naar de eeuwige bestemming
van de mens. Deze theologische synthese
van Paulus' visie op het mysterie van
onze verlossing, kan een veilige gids zijn
voor allen die een diepere verantwoording van hun christelijk beleven zoeken.
De vertaler heeft de Franse, uiteraard
soms technische tekst niet altijd helemaal
R. De Haes
juist aangevoeld.
CRISTIANI, Léon, La vierge Marie et
les Evangiles. — Edit. Marie-Médiatrice,
Genval, 1964, 250 pp., ing. F. 86.
Het leven van Maria na het heengaan
van Jesus, haar invloed op de redactie
van de Evangeliën, dat is het onderwerp
van dit boek. S. tracht de lacunes van de
geschiedenis met talrijke hypothesen aan
te vullen en vermeit zich in psychologische analyses die vaak gekunsteld aandoen. Onze tijd heeft de plaats van Maria
in het heilsmysterie teruggevonden: klaarblijkelijk heeft de auteur deze nieuwe optiek in zijn mariale vroomheid niet weten
J.-M. Tison
in te bouwen.
PAUL MARIE DE LA CROIX, O.C.D.,
Marie et la pauvreté évangélique (Vie et
Prière) . --- Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 220 pp., F. 84.
De auteur wil het mysterie van de evangelische armoede, zoals het door Maria
zelf werd beleefd, benaderen en verklaren
in een reeks beschouwingen over de moeder van Jesus, als Israëls dochter, dienstmaagd des Heren, Moeder-maagd, moeder
van de Zaligmaker en moeder der armen.
De inhoud is rijk, diep en gezond-godsdienstig. De stijl, hoewel soms wat overladen, stemt tot beschouwing en gebed.
G. Neefs

JANSSENS, L., Liberté de conscience et
liberté religieuse. --- Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 212 pp., F. 75.
De godsdienstvrijheid wordt hier behandeld als een toepassing van de gewetensvrijheid. Op het concilie is de godsdienstvrijheid voorwerp van een fel omstreden
tekst. Twee kwesties beheersen telkens
weer het debat over deze materie: de rechten van het dwalend geweten en de staatsinmenging. De auteur besteedt veel aandacht aan de eerste kwestie, vooral dan
aan de betekenis van 'juiste norm van het
geweten': hierbij legt hij een hele historische achtergrond bloot, zodat de tegenstelling tussen de twee strekkingen op het
concilie reliëf en verheldering krijgt. In
verband met de staatstussenkomst is het
knelpunt steeds: wat is algemeen welzijn?
Ook hier spreekt de auteur zich vrij uit,
ontwijkt de moeilijkheden niet, en blijft
niet in het vage.
F. Van Neste
ARNOLD, F. X., Pastorale et principe
d'incarnation, ^-- Edit. du CEP, Brussel,
1964, 216 pp., geb. F. 120.
Deze uitgave verschaft het Franse taalgebied inzicht in de groei van de Duitse
pastoraaltheologie vanaf Trente tot het
midden der 19e eeuw. Na een overwegend
dogmatische inleiding over de evolutie der
incarnatie-theologie, grondslag voor de
pastoraal, ontwikkelt de auteur de invloed
van het Concilie van Trente op de miscatechese en de reactie (vooral vanwege
de Tiibinger school) op de Aufkldrung,
waarbij na de oppervlakkigheid van de
romantiek en de eenzijdigheid van het
rationalisme, het incarnatieprincipe opnieuw ontdekt werd. Uiteraard is dit boek
eerder voor vakspecialisten bedoeld.
J. Kerkhofs
SCHLIER, H., Besinnung auf das Neue
Testament. II. — Herder-Verlag, Freiburg, 1964, 375 pp.
Schlier is vooral bekend door zijn commentaren op de brief aan de Galaten en
aan de Efesiërs. Zijn eerste artikelen werden gebundeld in Die Zeit der Kirche
(1955). De studies die hij sindsdien in
verschillende tijdschriften publiceerde verschijnen thans in deze tweede bundel.
Kostbaar zijn vooral die over betekenis
en oriëntatie van de Bijbeltheologie in
onze tijd en over de theologie van Johannes en Paulus.
J. de Gendt
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TRESE, L., Geheiligd in waarheid. —
De Vroente, Kasterlee, 1964, 159 pp.,
F. 80.
Vrome bedenkingen voor priesters, levensecht en zonder pretentie. Trese keuvelt zo
maar wat en vertelt dan sóms feitjes en
ervaringen die ook priesters in onze landen tot nadenken kunnen stemmen. Dit
boekje kan mensen, die gebukt gaan onder
een krampachtige spiritualiteit, bevrijden
in de waarheid van de genade.
J. Van Nuland
HEERING, H. J., Wegwijzer door de
Bijbel, 2. Het Nieuwe Testament. Het
Wereldvenster, Baarn, Brand, Antwerpen, 1964, 208 pp., ing. F. 65.
Dit boekje zal, vrezen we, voor de meeste
lezers geen geschikte wegwijzer door de
Bijbel zijn: de exegetische informatie is
bepaald ontoereikend en de toepassing op
het christelijk leven geschiedt meestal op
al te primitieve wijze.
J.-M. Tison
MAHONEY, O.S.U., Mother Denis,
Marie of the Incarnation, mystic and missionary. — Doubleday, New York, 1964,
421 pp., $ 5.75.
De zalige Marie de 1'Incarnation blijft een
boeiende figuur; de eerste helft van haar
leven, tot haar vijf en dertigste jaar, doet
ons het christenzijn in Frankrijk van die
dagen beter begrijpen; de tweede helft,
opnieuw vijf en dertig jaar beslaande,
plaatst ons midden in de Frans-missionaire kerkgeschiedenis die zich dan voltrekt in Canada. Het rijk gevarieerde
leven van deze vrouw, echtgenote, moeder, weduwe, zuster, mystiek begaafde
missionaris, voortreffelijke organisatrice
enz. heeft in dit jongste leven een biografe gekregen die door grote trouw aan
de beschikbare bronnen, een diep inzicht
in het karakter van deze heilige en een
eenvoudige verteltrant de lezer niet alleen
een grote vrouw doet kennen, maar ook
voortdurend inspireert. Menigmaal zijn
Amerikanen iets te enthousiast en exuberant en werkt hun bewondering averechts; de enkele malen dat deze fout
naar voren komt in cliché-uitdrukking of
te fleurige beeldspraak doen denken aan
vlekken op de zon.
W. Peters

WIJSBEGEERTE
LEPP, Ignace, Het leven een waagstuk.
Uitg. C. F. Callenbach N.V., Nijkerk,
1964, 213 pp., f 12,90.

Lepp, hoogleraar in de psychologie te
Parijs, psychotherapeut, ontwerper van
wat hij zelf noemt de psychosynthese,
laat zich in dit boek met name als cultuurfilosoof kennen. In overwegend wijsgerige uiteenzettingen werpt hij een licht
op de hedendaagse mens die zijn uitzonderlijkheid ontwijkt en banaliseert, geen
risico's wil lopen, zich onderwerpt aan
collectieve leefschemata om rust en zekerheid voor zichzelf te waarborgen, niet
echt mens durft te zijn. In deze beschouwingen zijn de sporen terug te vinden
van auteurs eigen ontwikkeling. Wat hij
ook in andere werken deed: hij polemiseert o.a. met Marxisten, Freudiaanse
analytici, Sartreaanse existentialisten, en
bevestigt in zichzelf de waarden van een
christelijke levensbeschouwing. Voor wie
meerdere boeken van Lepp kent, levert
het onderhavige weinig of geen nieuws
op, behalve dat het een kijk geeft op
diens groeiende evenwichtigheid. Als
eerste kennismaking met de gedachtenwereld van Ignace Lepp, de erudiete psycholoog en priester, de strijder tegen de
moderne middelmatigheid, is deze publikatie inspirerend en zeker lezenswaard.
De vertaling van G. A. J. Emonds laat
niets te wensen over.
J. J. C. Marlet
MUNSTER, Dr. H. A. van, Soren Aabye
Kierkegaard, ( Denkers over God en wereld 8). r TieltfDen Haag, Lannoo,
1963, 152 pp., ing. 48 BF.
Dit is eigenlijk heel wat meer dan een
korte inleiding op het leven en denken van
de paradoxale filosoof uit Denemarken.
Zonder wetenschappelijke pretentie heeft
de auteur er zijn rijke, persoonlijke kennis
van Kierkegaard in gecondenseerd. De
aangehaalde teksten zijn lang en gevarieerd. Bijzonder goed uitgewerkt is de
culturele en godsdienstige achtergrond
waartegen de wekroep van de Deense
predikant zo indringend in reliëf kwam.
A. Poncelet
LUFULUABO, Fr. M. o.f.m., La Notion
Luba-Bantoue de l'Etre. Eglise Vivante,
Documents et Recherches, 1964, 46 pp.,
30 fr.
Na een eerste brochure, getiteld „Vers
une théodicée bantoue'' publiceert de
auteur het vervolg van zijn uitgebreide
opzoekingen en studies over de uitdrukkingsvormen van het Afrikaanse denken.
Door middel van een linguistisch-etnologische analyse beschrijft hij het materieel
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en formeel aspect van het zijn. Deze beschrijving heeft haar grote verdiensten
maar is in de verwoording wellicht nog
te zeer gebonden aan een scholastische
R. De Haes
terminologie.

GESCHIEDENIS
Voor Rogier. Een bundel opstellen van
oud-leerlingen de hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden. --- Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 327 pp.,
f 27,50.
In opdracht van de doctores, die door
prof. dr. L. J. Rogier werden gepromoveerd, hebben de drie Nijmeegse professoren H. F. J. M. van den Eerenbeemt,
A. F. Manning en P. H. Winkelman zich
belast met de redactie van een bundel
opstellen, die deze doctores en ook de
drie professoren hebben geschreven, dit
naar aanleiding van het emeritaat van
Prof. Rogier. In een Ter Inleiding schetst
P. Polman O.F.M. de vruchtbare publicistische carrière van Rogier. Zijn lijvige
Geschiedenis van het katholicisme in
Noord-Nederland in de XVIe en XVlle
en XVIIe eeuw, die reeds drie drukken
beleefde, en zijn In vrijheid herboren, die
twee drukken kende, zijn alle katholieke
Noordnederlandse intellectuelen voldoende bekend. Onder stuwing vooral van
Prof. Rogier verschijnt nu in zeven talen
tegelijk een Geschiedenis van de Kerk,
die in het Nederlands tien delen omvat.
Maar daarnaast heeft Rogier nog heel
wat historisch, vooral dan kerk-historisch
werk geleverd, dat trouwens in twee
delen gebundeld gaat verschijnen. Terecht
wijst Polman op de synthetische zin en
de ongelooflijke taalvaardigheid van Rogier, die het lezen van zijn boeken tot een
echt genot maakt, ook al omdat hij er
niet voor terugschrikt stelling te nemen
in zijn exposé. Over Rogier als professor
kon Polman helaas niet schrijven. De
Bundel bevat veertien studiën van oudleerlingen en drie bijdragen van de drie
professoren, collega's van Rogier: de onderwerpen hebben meestal, maar niet altijd betrekking op de geschiedenis van
Noord-Nederland sinds 1500. Deze mooi
uitgegeven en fraai gebundelde Voor
Rogier is een ideaal afscheidsgeschenk
aan de aftredende professor in de geschiedenis, die de laatste twintig jaar in
de historische en ook kerkelijke wereld
van Nederland een duidelijk spoor heeft
nagelaten.
M. Dierickx
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VALISSARD, M., La fin du pouvoir temporel des pages, — Spes, Parijs, 1965,
228 pp., ing. NF. T,50.
Na reeds een hele reeks studies over de
nieuwste politieke en sociale geschiedenis
van Italië, geeft Vaussard in deze zijn
jongste publikatie een schematisch overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling
en de uiteindelijke oplossing van de „Romeinse kwestie", vanaf het ontwaken der
Italiaanse vrijheids- en eenheidsidealen,
aangewakkerd door de Franse revolutie,
tot aan het Lateraans verdrag en het Concordaat, in 1929 tussen de hl. Stoel en
Italië gesloten, onder het pontificaat van
Pius XI en de dictatuur van Mussolini. De
uiteenzetting beperkt zich tot de grote
lijnen der ontwikkeling, met bizondere
aandacht voor de weerslag ervan in
Frankrijk, en wel met de uitgesproken bedoeling, voornamelijk de Franse lezers een
meer onbevooroordeeld beeld te geven van
dit bewogen stuk kerkelijk politieke ge-

schiedenis. Behoudens enige lichte reserve
betreffende zijn al te summier oordeel over
de rol van Pius XI, is Vaussard's overzicht duidelijk, leerrijk, objectief en zeer
P. Huizing
onderhoudend.

BIOGRAFIE
WILKESHLIIS, C., Jan van Ruusbroec,
(Phoenix Pocket 108) . W. de Haan,
Zeist, N.V. Standaardboekhandel, Antwerpen, 1964, 167 pp.
Wat bij de lezing van deze Ruusbroecbiografie zo weldadig aan doet, is de
sympathie waarmee de S. zijn onderwerp
benaderd heeft. Hij is door de persoon
van de goede Prior gegrepen en hij weet
die sympathie aan zijn lezers over te
dragen. Met de schaarse gegevens die
hem ten dienste stonden heeft de S. een
zeer goed beeld van Ruusbroec getekend
zoals hij leefde in zijn geboortedorp, in
Brussel en later in de proostdij van Groenendael tesamen met de tijdsomstandigheden waarin dit leven verliep. In de
chronologische volgorde geeft hij ook een
kort overzicht van de verschillende geschriften van de wonderbare doctor, hij
beschrijft de belangrijkste contacten die
Ruusbroec vooral te Groenendael met
mensen van buiten heeft gehad en we
krijgen een indruk van de goede invloed
die er van Ruusbroec is uitgegaan. Enkele fotopagina's en een twintigtal bladzij-
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den met uittreksels uit Ruusbroec's werken maken dit boekje voor degene die
toch wel met Ruusbroec kennis wil
maken aantrekkelijk.
Als we het geheel met voldoening overzien, kan men niet ontkennen, dat het
z.g. historische deel van de pocket beter
is dan de bladzijden waarin de auteur een
overzicht van Ruusbroecs leer tracht te
geven. Ik zeg niet dat dit overzicht slecht
is, maar het is aanmerkelijk zwakker dan
de levensbeschrijving. Men kan dit de S.
wel niet zo kwalijk nemen, want een dergelijke opzet is verre van gemakkelijk.
Maar misschien had hij daarvoor zijn
manuscript ter inzage kunnen voorleggen
aan de specialisten van het Ruusbroecgenootschap. Nu moet men bij verschillende passages wel eens een vraagteken
plaatsen.
De S. kent volgens de literatuur-opgave
alleen maar de eerste uitgave van Ruusbroecs volledige werken. In de tweede
editie van Antwerpen 1944 -1948 wordt
nl. het tractaat van de Twaalf dogheden
niet meer opgenomen en de S. had de
samenvatting van dit tractaatje dan ook
zeker vervangen door een korte weergave van Ruusbroecs brieven die in het
vierde deel van de tweede uitgave voor
het eerst werden gepubliceerd. De opgave van de werken van A. Ampe over de
Kernproblemen uit de leer van Ruusbroec
is niet volledig. In plaats van de door S.
genoemde twee delen zijn er vier verschenen. Ook had de auteur voor het verstaan van de leer van Ruusbroec een
goed gebruik kunnen maken van L. Moereels S.J., Ruusbroec en het religieuze
leven, Tielt-Den Haag, 1962.
Met dit alles blijft staan wat ik boven
zei, dat de S. een sympathieke levensbeschrijving van Ruusbroec aan het grote
publiek heeft aangeboden.
P. Grootens S.J.
MACARTHUR, Douglas, Reminiscences.
Heinemann, London, 438 pp., 63 sh.
(Ill.) .
De titel is juist gekozen, maar de herinneringen zijn allesbehalve oppervlakkig.
Bijna vijftig jaren lang bevond MacArthur zich gewikkeld in de strijd, de voorbereiding er toe of de afwikkeling ervan.
Aan de hand van vele officiële documenten en persoonlijke brieven reconstrueert
hij zijn soldatenleven, en daarmee de gevechten waarbij hij betrokken was. Over
zijn privé leven zegt hij weinig, hetgeen
'n merkwaardige lacune veroorzaakt doordat zijn boek eindigt met zijn teruggeroe-

pen worden uit het verre Oosten door
president Truman. We hebben immers zo
intens meegeleefd met nederlaag en triomf
van de Generaal, dat we graag iets gehoord hadden over de laatste tien jaren
van zijn leven; inderdaad, old soldiers
never die, they only fade away: aldus
ook in dit boek. Het spreekt vanzelf dat
de eerste wereldoorlog, de strijd in het
Oosten tijdens de tweede wereldoorlog
en de gevechten in Korea het voornaamste deel uitmaken van deze herinneringen.
Zij die vooral de strijd in het verre Oosten bij vaak weinig betrouwbare brokjes
en stukjes meemaakten door de clandestiene radio, maar voor wie Corrigedor en
Leite een legendarische klank kregen, zullen nu met grote spanning en dankbaarheid, kennis nemen van de details van de
strijd op leven en dood, die ver van ons
land werd gevoerd. Bizonder interessant
is ook de wijze waarop hij de bezetting
van Japan heeft geleid. Men mene niet
dat achter de berichten over strategie en
strijd de persoon van de schrijver verdwijnt, dat het geheel slechts een opsomming zou zijn voor geschiedkundigen. Het
is een zeer menselijk boek, en de reden
hiervan is dat de soldaat steeds op en top
mens en menselijk bleef. De harde soldaat die MacArthur zonder twijfel was,
ontmoet men in een directe stijl en klare
dictie; het is een der grote verrassingen
van dit boek dat de soldaat ook een uitmuntend schrijver blijkt te zijn. Dit alles
verklaart waarom men, eenmaal met het
boek begonnen, het moeilijk neerlegt, en
waarom het, eenmaal gelezen, uitnodigt
tot herlezing, en dan wat rustiger om
meer te genieten van het goede en wijze,
en ook schone uit een hard soldatenleven.
W. Peters
CORBISHLEY, S.J., Thomas, Ronald
Knox the Priest. — Sheed and Ward,
London, 1965, 128 pp., 17 sh. 6 d.
Het gaat bij deze simpele opmerkingen
omtrent het priesterleven van Ronald
Knox heel duidelijk om een labour of
love, en van hoge waardering. Het is een
aanvulling op het leven van Evelyn
Waugh van enkele jaren terug, en het
staat er wat inhoud en stijl nauwelijks
bij ten achter. De prijs ligt aan de hoge
kant, de kaft is smakeloos en het boek
onwaardig; maar verder verdient de
schets enkel lof. Voor sommigen zal het
beeld van deze eminente priester als ouderwets en verouderd voorkomen; wij
menen dat hij vijftig jaar op zijn tijd voor
W. Peters
was.
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PSYCHOLOGIE
BROEK, Dr. P. v. d., De schoolpsycholoog, Zijn taak en enkele van zijn problemen speciaal met betrekking tot het
kind op de lagere school. De Toorts,
Haarlem, z.j., 214 pp., f 13,50.
De ontwikkeling waarin de schoolpsychologie zich in ons land bevindt, maakt
publikaties hierover gewenst, maar ook
moeilijk te verwezenlijken. De poging die
Dr. van den Broek gedaan heeft om een
overzicht te geven van theoretische
kwesties rond de taak van de schoolpsycholoog en van belangrijke problemen
waarmee hij te maken krijgt, is ongetwijfeld een belangrijke bijdrage tot de meningsvorming over dit specialisme. Hij
behandelt de taak van de schoolpsycholoog en de organisatie van het schoolpsychologisch werk: hij spreekt over
schoolrijpheid, leer- en gedragsmoeilijkheden. Aangaande de organisatorische
vragen en de taakomschrijving is de meningsvorming nog volop in gang: wanneer
men de opvattingen van deze auteur beschouwt als bijdrage tot een discussie,
dan komen deze het beste tot hun recht.
Het tweede gedeelte van het boek, waarin enkele problemen ter sprake komen
waarmee de schoolpsycholoog te maken
krijgt, zal voor de deskundige weinig
nieuws bevatten en hem hoogstens een
handig overzicht bieden; voor anderen
kan het een nuttige informatie zijn dat
de psycholoog zich met dergelijke kwesJ. Kijm
ties occupeert.
BUHLER, Dr. Charlotte B., Psychologie
in de moderne wereld, uit het Duits vertaald door Dra. T. J. Jelgersma. — Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1964, 476 pp.,
geb. 360 F.
In dit rijkelijk met foto's en sprekende
voorbeelden geïllustreerd overzicht der
hedendaagse psychologie biedt de bekende kinderpsychotherapeut Prof. Ch. Biihler ons een zeer waardevolle vulgarisatie
die de hoedanigheden van een handboek
paart aan die van een leesboek. Haar instelling weerspiegelt die van de huidige
Amerikaanse vakpsychologie: de functieen experimentele psychologie wordt enigszins gerelativeerd ten voordele van de
motivatie- en ontwikkelingspsychologie,
maar sterke nadruk valt vooral op de
sociale psychologie en de praktijk, waaronder ook de therapie. Daar het een vertaald werk is, zal de Nederlandse lezer
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er niet kregelig om mogen worden dat
sommige bekende Nederlandse psychologen als Buytendijk, Heymans, Michotte
e.a. er niet eens in vermeld worden en dat
ook de literatuurlijst niet de werken vermeldt die de lezer wellicht meer rechtstreeks hadden kunnen interesseren, zoals
die van Beets, Calon, Carp, Chorus, Kriekemans, Nuttin, Rumke, Terruwe en zovele anderen. Dit neemt niet weg dat dit
boek voor iedere lezer een prettige kennismaking zal zijn met de psychologie.
F. Cuvelier
BAUER, Dr. P., Horoscoop en talisman.
De macht van het moderne bijgeloof. —
Zomer en Keunings, Wageningen, z.j.,
224 pp. en 16 fotopagina's, f 14,50.
De auteur bespreekt aan de hand van
een uitgebreide literatuur vele vormen
van bijgeloof. De kern van waarheid
welke door de parapsychologie wordt gezocht tracht hij nauwkeurig aan te geven.
Vanuit een echte pastorale bezorgdheid
gaat hij na welke gevaren het bijgeloof
meebrengt en welke houding van een
christen gevraagd wordt. Deze uiteenzettingen betreffen een actueel probleem,
waarin ook vele christenen betrokken
zijn. Deze studie van protestantse origine
heeft ook aan de katholieke zielzorgers
iets te leren.
J. Kijm

LITERATL[l~IR
RUEBSAMEN, Helga, De kameleon en
andere verhalen. — Em. Querido, Amsterdam, 1964, 157 pp., f 5,90.
Deze bundel bevat een aantal verhalen
waarin de hoofdfiguren mensen zijn die
vóór en boven alles en zo goed als altijd
onzeker zijn. Ze zijn soms rebels doch dat
duurt niet lang; ze aanvaarden weer waartegen ze in opstand zijn gekomen, doch
ook deze aanvaarding is slechts een gedeeltelijke. Ze zijn en blijven wankelen
personen al sluimert er altijd nog iets van
hoop in hun binnenste. Min of meer abnormale figuren, doch deze schijnen in de
tegenwoordige tijd zeer „geliefd" te zijn.
De verhalen zijn knap geschreven doch
boeien zeer weinig.
Joh. Heesterbeek
NATHUSIUS, Marie-Sophie, In plaats
van moord, — E. Querido, Amsterdam,
1964, 126 pp., f 5,90.
In het bestaan van een oudere vrouw die
in een zelfgekozen isolement in een een-
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zaam huis woont, treedt een tweetal mensen binnen: een heer en zijn vriendin. Een
paar maanden wonen deze personen in
Dora's eenzaam huis en gaan, in elkander
ontgoocheld, hun eigen weg. Hun verhouding is een mislukking geworden. Hoe de
oudere vrouw reageert op deze inwoning;
een inbreuk op haar afgesloten bestaan;
hoe zij innerlijk als gedwongen wordt om
te kijken, alles te weten, te voelen wat
haar twee pensiongasten denken en gevoelen; kortom wat deze twee personen
voor haar betekend hebben, die steeds gevangen gebleven is in haar jeugd, in het
verleden, die leefde in een gefantaseerde
wereld, wordt door haar, na het vertrek
van Paul en Anna, neergeschreven. Op
die wijze tracht zij met zichzelf tot klaarheid te komen. Dit alles is met een uiterst
knap inzicht en juiste aanvoeling beschreven, waardoor de schrijfster een boek van
méér dan middelmatige allure gecreëerd
heeft.
Joh. Heesterbeek
KROL, Gerrit, Kwartslag. --- Querido,
Amsterdam, 1964, 167 pp., f 5,90.
Eigenaardige typen van mensen komen
in Krols geschrift tot de lezer. Ze leven
een geheel eigen leven, aan anderen niet
bekend; ze bewegen zich in een eigen
wereld, zijn voor hun omgeving vreemd,
afwijkend van het „gewone". Een zekere
geheimzinnigheid omgeeft hen; er is
een heel andere zijde aan
kort gezegd
hen die de buitenwereld ontgaat. Met een
zeer scherpe visie en doorzicht heeft de
auteur deze figuren getekend die de lezer
bijblijven, lang nadat hij het boek terzijde
heeft gelegd. Ook stilistisch is „Kwartslag" een zeer knap werk.
Joh. Heesterbeek
HOLLANDER-BRONDER, W. den,
Volwassen mensen hu ilen niet. Kosmos, Amsterdam, 1964, 234 pp., f 9,90.
Met „Land van zon en wijn" debuteerde
ruim een jaar geleden bovengenoemde
auteur en het was een zeer geslaagd debuut. Thans is een vervolg op dit werk
verschenen waarin de schrijfster verder
vertelt over de lotgevallen van haar emigrantenbestaan in Frankrijk. Mevrouw
Den Hollander beschikt over een scherp
observatievermogen; haar litterair werk is
van een innemende frisheid en oorspronkelijkheid van voorstelling én — en dit is
zeldzamer in de letterkunde der lage landen van een gezonde humor. Het
harde leven en de strijd om het hoofd
boven water te houden te midden van
onverwachte tegenvallers en onvermoede

moeilijkheden weet deze vrouw eenvoudig, raak, zonder opsmuk maar waar en
gevoelig weer te geven. Het leven op hun
boerderij en het leven van de kleine, afgelegen dorpsgemeenschap is met levendige kleuren getekend zodat er niet enkel
met het wel en wee van het Hollands
boerengezin doch evenzeer met verscheidene gezinnen van het kleine dorp
een
wonderlijk allegaartje wordt kennisgemaakt. Er staan in dit boek verrassend
mooie passages; ik noem slechts: het onderhoud van vader Johan met Jaap die
zijn school als primus heeft verlaten en
boer wil worden; eenvoudig, nuchter,
levensecht; of de scène van de bekroning
van de stier Norbert te Parijs en de
vreugde van de immer slovende boer
over deze triomf; de dag waarop la patronne zelf naar de markt moet gaan om
de boter te verkopen; e.a. De lezer krijgt
als hij het door de lezing van „Land
van zon en wijn" nog niet had een
grote bewondering voor dit ondanks alles
dóórzettende emigrantengezin dat wel erg
harde levensuren krijgt door te worstelen;
bewondering voor deze kordate, sterke
vrouw die levensblij haar zware taak dagelijks opneemt, ook na moeilijke ogenblikken. „Volwassen mensen huilen niet"
bewijst dat deze immer bezige vrouw bij
al haar grote bekwaamheid en ervarenheid in de huishouding en als patronne
van de boerderij een niet minder groot
talent tot schrijven bezit. Een woord van
oprechte hulde en hoogachting voor een
uitstekend litterair werk in zo moeilijke
omstandigheden tot stand gebracht, is
hier volkomen op zijn plaats.
Joh. Heesterbeek
WESTHEIMER, David, Von Ryans
exprestrein. Vert. van J. F. Kliphuis. —
De Fontein, Utrecht, 1964, 247 pp., f 5,50.
Voor de zoveelste maal een oorlogsboek,
maar ditmaal een van een zeer bijzonder
gehalte. Over veldslagen e.d. krijgt de
lezer vrijwel niets te horen, wèl over
krijgsgevangenen: engelse en amerikaanse
officieren in een kamp geïnterneerd in
Zuid-Italië. Hoe — bij het optrekken der
geallieerde legers .-- de duitse machthebbers deze gevangenen naar Noord-Duitsland wilden vervoeren; hoe kolonel Ryan
zijn medegevangenen weet te doen ontsnappen aan de duitse macht door de
trein, waarmede zij vervoerd worden,
te overmeesteren en naar Zwitserland
te doen stomen, is zeer kort gezegd
--- de inhoud van dit boek. Deze uiterst
riskante reis met deze „duitse trein"
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vol engelsen en amerikanen, is door de
auteur voortreffelijk beschreven. Het
verhaal boeit van de eerste tot de laatste letter. De spanning waarin de hoofdpersonen bij hun uitermate gevaar lijke
onderneming verkeren, leeft voelbaar, ja
tastbaar in deze bladzijden. Een met
meesterhand geschreven werk en goed
vertaald.
Joh. Heesterbeek
WAUGH, Evelyn, A Little Learnmg. —
Chapman and Hall, London, 1964, 234

pp., 30 sh.
Het eerste deel van deze autobiographie
verrast in hoge mate, eerstens omdat
Waugh veel meer over anderen spreekt
dan over zichzelf: over zijn vader met
name, zijn leraren en zijn Oxfordse medestudenten, en ten tweede omdat hij met
de grootste mildheid over hen spreekt.
In de romans is Waugh doorgaans scherp
op het wrede af wanneer hij de mensen
tekent; hij kent weinig of geen barmhartigheid bij het opspeuren en beschrijven
van menselijke tekorten. Nu is een mens
aan het antwoord die door zijn mildheid
indruk maakt en fascineert. Wanneer de
andere delen verschenen zijn zullen we
waarschijnlijk een volledige bespreking
wijden aan het geheel. We volstaan er
nu mee te vermelden dat dit eerste deel
de jeugd, de schooljaren en Oxfordtijd
tot onderwerp heeft, met de desastreuze
poging om zijn eerste geld te verdienen,
en wel als schoolmeester: een debacle dat
tot een merkwaardige zelfmoordpoging
lijdt. Hoe verrukkelijk het Engels is, als
altijd van een deceptieve inhoud, komt
heel sterk naar voren wanneer men er
voor of er na de autobiographie van een
andere romanschrijver ter hand neemt, de
drie tot nu verschenen delen van Compton MacKenzie: het verschil is wel erg
leerzaam.
W. Peters
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prachtig propagandamiddel in de strijd.
Of ... zijn ze geen martelaren maar verraders? Wat is de waarheid? Kapitein
Lee zoekt en ondervraagt Mister Shin, de
oudste der twee teruggekeerde zendelingen (de jongste der twee is totaal verbijsterd). Eerst ontkent Shin aanwezig geweest te zijn bij de executie der twaalf;
later geeft hij toe wèl getuige geweest te
zijn. Een vreemde houding, temeer daar
Mister Shin verder weinig of niets loslaat. Wat schuilt hier achter? Wat is het
geheim dat Shin in zich draagt? Langzaam
wordt het innerlijk conflict opengelegd.
Wat kan er omgaan in de ziel van een
zendeling (Shin) die voor zijn gemeenten
moet zorgen, ze bijstaan, bemoedigen,
wijzen op de toekomstige heerlijkheid, bijzonder nu; nu deze door de ellende, rampen van een oorlog zijn geloofsgenoten zo
schrikkelijk beproefd zijn en meer dan
ooit bij hem komen om opbeuring, versterking van hun hoop en vertrouwen op
God --- terwijl in de zendeling het geloof
gestorven is en de wanhoop de kop opsteekt. Met een diep innerlijk aanvoelen
heeft de schrijver dit zielsgeheim opengelegd, in een klare, eenvoudige taal. „De
martelaren" is het relaas van een uiterlijke èn innerlijke strijd die veel vernietigt
en verwoest --- en toch een rustig boek,
geschreven vanuit een meelevend en deelnemend hart.
Joh. Heesterbeek
DENDERMONDE, Max, De bazuinengelen. Querido, Amsterdam, 1964,
48 pp., f 2,90.
Een boekje met sterk biografische inslag.
De ke rn van het verhaal ligt in de verhouding van de schrijver tot zijn vader;
bitonder uitkomend in de eigenaardige
strijd over de klok met de bazuinengelen.
Een stilistisch zeer verzorgd verhaal, dat,
zowel innig als wrang, van een voortreffelijk gehalte is.
Joh. Heesterbeek

KIM, Richard E., De martelaren. Vert.
van Trudy de Jonge. .-- De Fontein,
Utrecht, 1964, 269 pp., f 10,90.

NGUGI, James, The River Between. —
Heinemann, London, 175 pp., 18 sh.

Beginperiode van de oorlog in Korea.
Veertien zendelingen zijn door noordkoreaanse rode soldaten weggevoerd;
twaalf zijn er gefusilleerd, twee gespaard.
Waarom zijn deze twee gespaard? Dit te
onderzoeken wordt opgedragen aan kapitein Lee van de zuidkoreaanse inlichtingendienst. Hij geraakt daardoor in een
mysterie dat ver buiten zijn dienst ligt.
Het gaat nl. om de plaats van de mens in
zijn leven, in zijn relatie tot God en zijn
medemens. Er zijn dus twaalf zendelingen
gedood; martelaren dus; en derhalve een

De jonge auteur uit Kenya behandelt
in deze roman het thema hoe het christenzijn van pas bekeerde stamgenoten
kan botsen met oude heidense stamgebruiken. Helaas wordt het thema te veel
behandeld, zodat de roman menigmaal
doet denken aan een verhandeling of een
hoofdstuk uit een geschiedenisboek. Hierbij doet de eenvoud van stijl gekunsteld
aan en bereikt allerminst het bedoelde
effect een soort primitieve tragiek tot uitdrukking te brengen. Onder ieder opzicht
W. Peters
blijft de roman erg vlak.
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HARSS, Luis, The Little Men. — Heinemann, London, 1965, 379 pp., 30 sh.
Al gauw bemerkt de lezer dat de traditionele fauteuil waarin men een roman
leest heeft plaats gemaakt voor een sneltrein. De jonge Chileense auteur — hij is
nog geen dertig — schrijft met een ontstellende vaart. Er steekt een soort primitieve drift achter zijn woorden, zijn
constructies, zijn beelden. De schrijftrant
bruist en kookt van vitaliteit, en dit alles
is geheel in harmonie met de personen die
deze roman bevolken. Het verhaal speelt
zich af ergens in Argentinië, maar plaats
en tijd zijn betrekkelijk onbelangrijk voor
deze meer dan levensgrote mensen: en
zelfs het nieuwe geslacht, dat wordt aangeduid als 'little men' mogen er zijn. De
inhoud van het verhaal verbleekt bij de
wijze waarop de oude vader, maar nog
jong genoeg om weer te trouwen, met
vrouw en kinderen, en wat er zich om dit
gezien zo al groepeert, het leven in zijn
grote handen pakt en alles beleeft wat er
aan te beleven valt. Het verhaal is dan
weinig anders dan zeer geraffineerd gerangschikte belevenissen van deze troep.
Het spreekt wel vanzelf dat zowel belevenissen als de woorden gebruikt om
deze te beschrijven niet bepaald steeds
stichtelijk zijn; wel zijn ze steeds geheel
geïntegreerd in dat brok fel Ieven dat ons
wordt voorgehouden. Het is de eerste
roman die wij van Harss lazen; ze is ons
in alle geval een uitnodiging ook zijn
voorgaande en eerste roman 'The Blind'
te lezen, zoals ze ons ook een wenk is om
de volgende roman niet te missen. We
zijn benieuwd naar verdere uitgroei van
deze schrijver.
W. Peters

TONEEL

QUENNELL, Peter, Shakespeare. Der
Dichter and seine Zeit. — Piper Verlag,
Munchen, 1964, 404 pp., 22 pl., DM 24.
--- WAIN, John, The Living World of
Shakespeare. — Macmillan, London,
1964, 239 pp., 25 sh.
De Britse historicus Quennell heeft getracht een Shakespeare- biografie te schrijven voor een zo ruim mogelijk publiek en
niet alleen voor de specialistenwereld. Hij
schildert daarom breder de omgeving en
het milieu, de achtergrond en de tijdsomstandigheden, waartegenover de motieven en vormen van de auteur begrijpelijker worden. Een gelukkige uitzondering op zoveel filologische perfectie vormt

dit boek vooral om de principiële behandeling van Shakespeare als auteur voor
het theater en niet als een literairhistorisch
monument.. • De romancier en essayist
Wain noemt zijn boek „A Playgoer's
Guide'', maar in tegenstelling met Quennell verwaarloost hij het scenische karakter der stukken. Toch weet hij van vele
Shakespearemotieven een nieuwe interpretatie te geven, a.h.w. vanuit zichzelf,
zonder enige literaire of historische ballast. Geestdriftig onderstreept hij het
lyrische gehalte, de psychologie veeldimensionaliteit, het intrigekarakter en de
visie op mens en wereld. Hij stelt vast dat
Shakespeare de enige Britse auteur is die
het volk echt kènt, maar vergeet eraan
toe te voegen waarom dat zo is. Sceptisch, onsentimenteel, deskundig, zonder
muffe eerbied maar met groot respect voor
resultaat en effect, schrijft S. een bevattelijke en frisse introductie tot de Shakespeare-van-nu, helaas die van de tekst en
niet die van het theater. C. Tindemans
FRANKE, Wolfgang, Der Theaterkritiker Ludwig Rellstab, 176 pp. --- RICHTER-HAASER, Inge, Die Schauspielkunst Albert Bassermanns (Theater und
Drama Bd. 2627), 168 pp. -- Colloquium Verlag, Berlin, 1964, DM 14.
Nog steeds is de criticus L. Rellstab
(1799-1860) te Berlijn een begrip voor
smaak en acribie. Dit theaterhistorisch onderzoek wijst echter onverbiddelijk op zijn
gebrek aan systeem en kennis, aan inzicht en visie, en tevens op zijn achterstand op zijn kritische tijdgenoten.. — A.
Bassermann (1867-1952), een der allergrootste Duitse acteurs, heeft in de loop
van zijn carrière 183 tekstboeken bijgehouden. Daarin noteerde hij zorgvuldig en
precies welke mimiek en gestiek de tekst
begeleidde, hoeveel tijd daaraan besteed
mocht worden, welk effect hij voorzag,
hoe hij op de tegenspeler diende te reageren. S. confronteert dit individuele
scenario met de voorschriften van de
auteurs, de kritische berichten over de
opvoeringen, de memoires van insiders en
collega's en met al die documenten die
het mogelijk maken iets van de zo
vluchtige acteursprestatie vast te houden.
Het meest merkwaardige van deze studie
is dan ook, dat de constanten van Bassermans techniek en interpretatie inderdaad
aan het voorbije moment ontsnappen en
zowel te reconstrueren als te analyseren
zijn. Stimulerend voor nieuwgericht
theaterwetenschappelijk onderzoek, op
voorwaarde dat even dankbaar materiaal
ter beschikking ligt.
C. Tindemans
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Spectaculum 7. — Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1964, 368 pp., DM 9.80.
Deze jaarbundel van het hedendaagse
toneel blijft aan de veilige commerciële
kant met de Amerikaan E. Albee (Wer
hat Angst vor Virginia Woolt?) en de Ier
J. M. Synge (Ein wahrer Held). Tragigrotesk en van een moderne klassiciteit
zijn het literaire oratorium van de Fransman E. Ionesco (Der Kónig stirbt) en
het symbolistisch-absurde mentaliteitsdrama van de Pool T. Rózewicz (Die
Zeugen oder Unsere kleine Stabilisierung) . Tijdstheater in de humane zin
brengt de Zwitser F. Durrenmatt in Die
Physiker, een bitter en pijnlijk-komisch
stuk over het atoomprobleem, met grandioze speelscènes en een verrukkelijke
boodschap-voor-allen. Dat doet eveneens
de Duitser H. Kipphardt met In der Sache
j. Robert Oppenheimer, een in wezen docum entaristische maar in manipulatie,
enscenering en tendens gloeiende stellingname voor de evangelisch-reine mens,
wiens criteria altijd in functie staan van
de integriteit als redelijk wezen.
C. Tindemans
Schauspielfiihrer. Bd. III. — Henschelvcrlag, Berlin (-Ost), 1964, 886 pp.,
16 DM.
Deze gecomprimeerde geschiedenis van de
wereldtoneelletterkunde werd, bekennen
de auteurs, samengesteld „aus historischmaterialistischer Sicht". Dit derde deel
omvat Oostenrijk en Zwitserland, de Nederlanden, de Sovjetunie met de volksdemocratieën, Skandinavië, de beide Amerika's, Turkije en het Oosterse toneel.
Het gevolgde procédé is simpel: vertoont
de auteur revolutionaire tendenzen of is
hij een belijdend communist, dan krijgt hij
waardering; heeft hij deze kenmerken niet
maar is hij ergens toch belangrijk voor het
toneel, dan dient hij onschadelijk gemaakt
met een serie ideologische clichés. Als
voorbeeld de selectie uit de Nederlanden:
Vondel, Multatuli, Van Eden, Heijermans, F. Timmermans (!) , T. de Vries en
T. Brulin.
C. Tindemans

HAY, Julius, Dramen.. Rowohlt Verlag, Reinbek, 1964, 225 pp., DM 9.80.
Deze vier toneelstukken van de Hongaarse auteur (geb. 1900) vertegenwoordigen twee periodes uit zijn leven: twee
vóór 1956 toen hij deelnam aan de Budapester opstand, twee daarna. Der Putenhirt (1937) en Haben (1936) bevatten een
marxistisch bewustworden in een nog feo-
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dale omgeving, met scherpe zin voor intrige en listige dialogen. In Attilas Nchte
(1961) wordt door een aantal ideologisch
variërende partners in historisch travesti
een coëxistentiële boodschap uitgedragen.
Das P[erd (1960) brengt, nogmaals in
Romeins travesti, een groteske met zowel
Durrenmatt- als Ionesco-accenten, die een
vrij schrale satire inhoudt op de manipulatie van de mens door een machtswellusteling, maar als louter komedie grote
hilariteit bezit. In elk van deze stukken is
een ander auteur aan het woord, zowel
formeel als ideëel. Dit zoeken naar geldige
dramatische en menselijke inhouden is
boeiender dan het uiteindelijke resultaat.
C. Tindemans
BOLL, Heinrich, Zum Tee bei Dr. Borsig. Hórspiele. .-- Deutscher Taschenbuchverlag, München, 1964, 183 pp.

De hoorspelen van de meer als romancier bekende Duitse auteur werden, op
twee na, al vroeger gepubliceerd en vormen een essentieel onderdeel van zijn
bondsrepublikeinse motieven. Vormtechnisch blijft hij aan de veilige epische
kant, zodat de concentratie het thema
nog versterkt. In zijn laatste stukje is er
wel iets meer radiogeen experiment, zonder dat de kern evenwel mee varieert.
C. Tindemans
STAMM, Rudolf, Zwischen Vision und
Wirkiichkeit. — Francke Verlag, BernMiinchen, 1964, 204 pp., SFr. 17.80.
De Zwitserse theaterhistoricus ( gespecialiseerd in het Engelse theater en toneel)
behandelt in deze bundel twee interessecentra: Shakespeare en het beeld van de
mens in het moderne toneel. Wat Shakespeare betreft is het hem niet te doen om
literaire of filologische commentaar, maar
om het theatrale aspect: de correlatie tussen tekst en toneelruimte, de snijlijnen van
historische voorwaarden en hedendaagse
spelvormen, de satirische inslag, de problemen der vertaling en de verhouding
van G. B. Shaw tot zijn grote voorganger. Het moderne mensbeeld vat S. al
aan bij Byron en hij onderzoekt de invloed van de antiek-Griekse tragedie op
het moderne Anglo-Amerikaanse drama.
W. B. Yeats, de late O'Neill en de seizoenencyclus van C. Fry sluiten de verzameling af. Alleen in verband met
Shakespeare kunnen we van een zinvolle
voleinding spreken; de modernen moeten
tevreden zijn met een nuttig ontwerp tot
grondige analyse.
C. Tindemans

728

BOEKBESPREKING

BRAHM, Otto, Kritiken und Essays. 'Artemis Verlag, Zürich, 1964, 595 pp.,
Zw.F. 34.80.
De Duitse literatuurhistoricus Prof. F.
Martini selecteerde, introduceerde en
noteerde voor de reeds befaamde reeks
„Klaseiker der Kritik" de Duitse criticus, regisseur en theaterleider 0. Brahm
(1856.-1912). Het zijn hoofdzakelijk recensies van thans historisch-belangrijke
opvoeringen (ontdekken van Hauptmann, doorzetten van Ibsen, afwijzen der
populaire theatervormen) , aangevuld met
enkele interpretatieve essays, die alle S.'s
historische rol in verband met het ontwikkelen van het realisme en het ontdekken van het naturalisme documenteren. In zijn uitvoerige inleiding (bijna
een kritische biografie) schetst de samensteller de essentie van Brahms periode,
de antithetische krachten en de invloed
die van zijn theorie en praktijk uitging.
C. Tindemans
CANETTI, Elias, Dramen. — Carl Hanser Verlag, Miinchen, 1964, D.M. 24.
De herontdekking van deze in Engeland
wonende Oostenrijker, via zijn roman
„Die Blendung", heeft ook zijn toneelwerken opnieuw in de belangstelling gebracht. Ieder van de drie hier gepubliceerde drama's bezit een sterke concrete actie die tegelijk adembenemend
symbolisch doorwerkt. In Hochzeit
(1932) zijn het de zinloze relaties tussen de bewoners van een flatwoning, die
de innerlijke orde verstoren en zo een
proto-situatie opleveren van een gedesorganiseerde wereld. Kom6die der Eifelkeit (1934) is gebaseerd op een collectieve waanzin, uitgelokt door een regeringsbesluit dat ijdelheid strafbaar verklaart; eerst passen de mensen zich aan,
daarna komen ze in verzet: wat de essentie van de mens raakt, kan onmogelijk
door autoritaire verbodsbepalingen worden aangetast. In Die Befristeten (1952) ,
gesitueerd in een Orwell-maatschappij,
maakt de principiële onge lijkheid van de
mensen tegenover de Dood het dramatische argument uit. Alle drie zowel nonsensicaal-absurd als allegorisch-concreet,
bezitten ze een obsederende didactiek,
die uiteindelijk volkomen ondergeschikt
blijft aan de dramatische essentie. De
vitaliteit der taferelen, de enerverende
dialoogtechniek en de merkwaardige fabels doen de opzettelijkheid in compositie gemakkelijk vergeten. Opvoeringen
kunnen niet uitblijven.
C. Tindemans

HI'LDESHEIMER, Wolfgang, Herrn
Walsers Raben. Unter der Erde. Zwei
Ht rspiele.. Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1964, 108 pp., DM. 3.
Aan de hand van deze twee hoorspelen
is gemakkelijk na te gaan welke evolutie
zowel auteur als spelconceptie in nauwelijks twee jaar tijd kunnen ondergaan.
Herrn Walsers Raben (1960) pretendeert
nog episch te blijven, een rationeel verhaal te bezitten dat juist door de logica
van de onweerlegbare pointe opgeheven
wordt en absurd klinkt, maar waarbij geluidscoulissen en eenakter-concentratie
nog vorm-onzekere ballast uitmaken. Llnter der Erde (1962) bedoelt geen gebonden reeks epische fragmenten meer, lost
de fabel van de eenzaamheid van de
mens op in een serie flitsen, essentieel beperkt tot woorden-zonder-begeleiding en
tot twee partners, waarbij een reële inzet geleidelijk overgaat in het fantastische, eindeloze en wanhopige: absurderie
niet als spel maar als levenscommentaar.
Waar in het eerste spel thema en techniek elkaar nog moeten aanvullen, vallen
ze in het tweede organisch samen tot één
gesloten moment. Meteen klassieken van
C. Tindemans
het Duitse hoorspel.

KUNST
Architekten von Heute. 1. JACOBUS, J.
M., Philip Johnson, 112 pp., 116 afb. 2.
SCULLY Jr., V., Louis I. Kahn, 121 pp.,
129 afb. 3. BOYD, R., Kenzo Tange, 116
pp., 126 afb., 4. McHALE, J., R. Buckminster Fu ller, 116 pp., 103 afb. 5. TEMKO, A., Eero Saarinen, 116 pp., 134 afb.
Otto Maier Verlag, Ravensburg, 1964,
per band D.M. 26.
Na de serie Grosse Meister der Architekfur (10 dln.) nu Architekten von Heute
(5 dln.) . Een generatie grotere of kleinere
baanbrekers, van Gaudi tot Niemeyer, die
de architectuur in de eerste helft van de
twintigste eeuw heeft bepaald, is voorbij.
Een tweede generatie met Johnson, Kahn,
Tange, Buckmister Fuller, Saarinen komt
aan het woord. Zo ongeveer zou men de
opzet van deze dubbele serie monografieen kunnen karakteriseren. Maar daarbij
schematiseert men de historische werkelijkheid zo, dat ze haast onherkenbaar
wordt, tenzij men de eerste generatie gaat
herleiden tot de meesters van het Bau-
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haus, en dan nog. De samenstelling zelf
van de tweede serie toont overigens al
hoe weinig homogeen deze groep is en
hoe de verschillende persoonlijkheden de
verschillende componenten van de moderne architectuur voor zichzelf herontdekken en verder exploreren. 1. Philip
Johnson is een typisch geval. Hij begon
zijn loopbaan als architectuurcriticus met
een duidelijke voorliefde voor het miesiaanse normatieve bouwen. Dit kritische
uitgangspunt zal zijn eigen architectuur
bepalen. Zijn werk blijkt immers meer
een uiterst verfijnde neerslag van ideeën
te zijn dan een spontane, creatieve en
directe gestalte van het leven. Hij zelf
geeft zich daar rekenschap van en wil
soms op een ostentatieve manier aan het
schoolse van zijn categoriaal denken ontsnappen. Maar dat lukt hem niet. Zijn
werk wordt echter gered door een feilloze
smaak en een scherpe intelligentie. De
monografie van Jacobus is reeds gedeeltelijk achterhaald door het werk zelf van
Johnson. Zij blijft echter een goede basis
voor de kennis van zijn persoonlijkheid.
Zij bevat daarenboven zoals de andere
monografieën een beknopte geschiedenis van geheel de mode rn e architectuur.
2. Het is een verdienste van deze (Amerikaanse) serie, die door persoonlijke vrienden van de architecten werd opgesteld,
dat zij hun 'held' open en kritisch voorstellen. In de monografie van Scully over
Louis I. Kahn is dat opvallend. Het is
niet eenvoudig het werk van Kahn, dat
principieel formalistisch is, met onze moderne categorieën te benaderen. Men kan
het verbeten afwijzen zoals R. Banham
doet. Scully echter probeert, niet altijd
even overtuigd en overtuigend, de diepere
reden van het succes van Kahns architectuur te achterhalen langs de opvattingen
van Kahn zelf over de bevrijdende objectiviteit van de vorm. 3. Kenzo Tange
heeft met de creatieve onzekerheden en de
cerebrale verantwoordingen van een Johnson en Kahn niet af te rekenen. Met een
onuitputtelijke verbeelding en een aanstekelijke levenskracht verwerkt hij even
goed wat de Japanse bouwtraditie overleverde als wat de moderne architectuur
bood tot oorspronkelijke synthesen, die
meestal wel erg representatief en monumentaal uitvallen, maar nooit de amechtigheid van theoretische beschouwingen
verraden. R. Boyd geeft veel aandacht
aan de Japanse traditie in het werk van
Tange. Apart bespreekt hij het uitbreidingsplan voor Tokyo. 4. 1R. Buckminster
Fuller met zijn Dymaxionhuis, zijn geodetische en tensegrity-structuren bekleedt

729

een eigen plaats onder de 'architecten van
vandaag'. Hij is geen alledaagse figuur.
Hij ontwerpt niet alleen structuren, maar
is ook professor in de dichtkunst te Harvard en een zo oorspronkelijk denker dat
hij zich een eigen taal smeedt, zodat de
ve rt alers het niet hebben aangedurfd hun
vertaling afzonderlijk te publiceren. Naast
de Duitse vertaling van de bloemlezing
van geschriften van de architect — die
hier zoals in voorgaande delen werd opgenomen vindt men voor de voornaamste gedeelten ook de oorspronkelijke
tekst. Zoals zijn ideale koepels overspant
Buckminster Fullers denken alle disciplines. Het mondt uit in een persoonlijke
synthese waarvan, de enige kritiek de
basisprincipes zelf kan gelden waarop
Buchmister Fuller ze opzet. 5. In Eero
Saarinen (1910.1961) vindt men geen uitspraken van Saarinen en zo goed als geen
citaten. Hier krijgt men alleen architectuur: architectuur van een verrassende
veelzijdigheid, onbeperkte fantasie en briljante virtuositeit, maar zonder overtuigende persoonlijkheid. De onzekerheid in
het werk van Johnson en Kahn is bij Saarinen niet minder groot, maar gaat schuil
achter de grote geste. Voorlopig sluit de
nieuwe serie hier af. We hopen maar dat
de uitgeverij die het initiatief nam er mee
doorgaat. Er zijn nog interessante (misschien minder bekende) architecten te behandelen buiten de Amerikaanse sfeer. En
het blijft nog altijd het boeiendst de moderne architectuur te benaderen langs de
prominente figuren die haar hebben geG. Bekaert
maakt.
WESSEL, Kl., Abendmahl and Apostelkommunion. — Verlag Aurel Bongers,
Recklinghausen, 1964, 94 pp., 40 afb., 6
klpl., geb. D.M. 6.80.
In de reeks Iconographia Ecclesiae Orientalis o.l.v. H. Skrobucha, behandelt Klaus
Wessel de voorstelling van het laatste
avondmaal en de uitreiking van de cornmunie aan de apostelen. De eerste figuurlijke voorstellingen van de historische
gebeurtenis zijn niet ouder dan de 6e
eeuw. Daarvóór werd de eucharistie aangeduid op een symbolische manier, waarvan sommige elementen in de latere thematiek blijven voortleven. Wessel schetst
de evolutie die deze voorstelling vanaf de
6e eeuw in de byzantijnse kerk heeft gekend. Boeiend is het deze te vergelijken
met de evolutie van de voorstelling in het
westen. Met de actuele liturgische beweging krijgt de studie van dit thema een
bijzondere betekenis.
G. Bekaert
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Beitrage zur Kunst des christlichen Ostens. Bd 1. LANGE, R., Die Byzantinische Reliefikone, 150 pp., 74 afb., geb.
D.M. 42. Bd 2. CRAMER, M., Koptische
Buchmalerei, 164 pp., 159 afb., 18 klpl.,
gebb. D.M. 68. — Verlag Aurel Bongers,
Recklinghausen, 1964.
Het Ikonenmuseum te Recklinghausen
heeft in samenwerking met Aurel Bongers
een nieuw initiatief genomen om de studie
van de kunst van het christelijke oosten
te bevorderen. Kort na elkaar verschenen
in Beitráge zur Kunst des christlichen
Ostens: Die Byzantinische Relief ikone
van Reinhold Lange en Koptische Buchmalerei van Maria Cramer. H. Skrobu-

cha, de conservator van het Ikonenmuseum, levert hiermede een nieuw bewijs
van zijn dynamisch geloof in de zaak
waarvoor hij zich ingezet heeft: de verspreiding in het westen van de kennis van
het christelijke oosten door de kunst. Een
geschiedenis van de byzantijnse plastiek
was nog niet geschreven. Men heeft er
zich, zoals Lange aantoont, al te gemakkelijk van af gemaakt met de bewering
dat de beoefening van beeldhouwkunst in
Byzantium verboden was. Op zijn beurt
bewijst Lange dat deze interpretatie van
het bijbels beeldverbod, die moderne commentatoren van de kunst van Byzantium
voorstaan, niet op werkelijke gronden
berust. Met zijn boek brengt de auteur
wel geen volledige geschiedenis van de
byzantijnse plastiek, maar hij toont door
een analytische studie van de ikonen in
reliëf toch aan dat de beeldhouwkunst in
het geheel van de byzantijnse kunstproduktie niet de te verwaarlozen rest is,
zoals men vaak meent. In een eerste deel
wordt het begrip zelf van de relief ikone
ontleed en haar oorsprong, plaats en ontwikkeling onderzocht. Het tweede deel
bestaat uit een catalogus, waarin een
zevenenzestig ikonen worden besproken.
Nummer twee van de serie gaat over de
koptische boekverluchting, vanaf de 4e
tot de 19e eeuw. Het sluit onmiddellijk
aan bij het boek van Kl. Wessel over de
koptische kunst, dat we in Streven, maart
1965, uitvoerig hebben besproken. Ook in
dit boek gebeurt, zoals bij Lange, verkenning op onontgonnen terrein. M. Cramer
heeft de verluchte handschriften welke zij
bespreekt, geordend naar hun thematiek:
vlechtwerk, decoratieve motieven, figuurlijke voorstellingen. De historische evolutie van de manuscripten kan men nagaan
aan de hand van een chronologisch overzicht. In de twee boeken is veel zorg besteed aan de illustratie. Alle besproken

werken zijn ook in voortreffelijke platen
afgebeeld. In het deel over de koptische
kunst zijn verscheidene illustraties in kleur
weergegeven en is daarenboven heel wat
vergelijkingsmateriaal opgenomen.
G. Bekaert
AVEDON, R. en BALDWIN, J., Im
Hinblick. Verlag C. J. Bucher, Luzern,
1964.
Het boek van Richard Avedon en James
Baldwin heet in het engels Nothing personal en in het frans Sans Allusion. Een
beetje verrassend staat daarbij de duitse
titel Im Hinblick. Geen van deze titels
maakt de interpretatie van het boek duidelijk. Ziehier waaruit het bestaat: een
reeks briljante foto's op groot formaat
(het boek meet 27,5 x 36,5 cm) van de
bekende amerikaanse glamour-fotograaf
Richard Avedon en een beschouwelijk
essay van de geëngageerde negerauteur
James Baldwin. De fotoreeks zet in met
een robuuste veertiger die op het strand
zandkastelen aan het bouwen is en eindigt
met een jonge man die eveneens ergens
aan een strand lenig een kind in de hoogte
heft. De bedoeling is (de tekst van Baldwin insinueert het) : de volwassen amerikaan bouwt zandkasteeltjes, maar er is
nog hoop, het kind. Tussen de polen van
deze al te doorzichtige symboliek kan
glamourfotograaf Avedon zijn gang gaan
met foto's van amerikaanse huwelijken,
van de generaals van „de dochters van
de amerikaanse revolutie'', van persoonlijkheden als de poedelnaakte Allan Ginsberg of de niet-meer-menselijke Bertrand
Russel; van de bewoners van een inrichting voor zwakzinnigen. Stuk voor stuk
opnamen van een ongeëvenaarde technische virtuositeit op een onberispelijke
wijze op extra-zwaar kunstdrukpapier gedrukt. Maar geen enkele doorbreekt de
grens van de glamour, buiten die van
Marilyn Monroe en de serie zwakzinnigen. Blijkbaar bedoeld als aanklacht missen ze reële overtuigingskracht. De (soms
bittere) beschouwingen van Baldwin verhelpen daar maar weinig aan. Integendeel,
ze verhogen nog de indruk dat het in feite
gaat om een schitterend snobistisch modeprodukt. En als mode zich au sérieux gaat
nemen wordt ze onhebbelijk. Het samengaan trouwens van Avedon en Baldwin,
welke uitleg de uitgevers er ook voor
hebben gevonden, lijkt een subtiele truc
om de stunt van dit boek nog te vergroten. Baldwin heeft het over de liefde die
de mens moet redden. Im Hinblick getuigt
niet van veel liefde.
G. Bekaert

BOEKBESPREKING
BURCHARTZ, Max, Schule des Sehauens. ,-- Prestel Verlag, Munchen, 273 pp.,
120 pl., 17 klpl., 60 tek.
Zijn vorig boek Gleichnis der Harmonie
(Streven, april 1954, p. 89) heeft Max
Burchartz opgedragen aan zijn gesneuvelde zoon. De bespreking van zijn nieuwe
boek Schule des Schauens moeten wij aan
zijn eigen nagedachtenis wijden. Hij heeft
het niet meer helemaal kunnen voltooien.
De uitgeverij die er de laatste hand aan
legde, deed het echter met veel piëteit en
maakte er een prachtig boek van, tenminste wat betreft presentatie en keuze van
illustraties. Want over het essay zelf kunnen we niet zo veel goeds zeggen als over
het voorgaande. In het eerste deel —
Schule des Sehens — herneemt de auteur
gedeeltelijk de stof van zijn vorig boek
over de psychologie van de vorm. Hij
stelt die nu in navolging van Adama
van Scheltema --- voor als een paralelle
ontwikkeling van het individu en de mensheid. In het tweede deel -- Schule des
Schauens — gaat het over de erkenning
van de 'Gestalt', m.a.w. de stijl, die „het
handschrift van de mensheid is -. Ook hier
grijpt de auteur naar het verleden terug
en beschrijft in vier bewustzijnsniveaus de
ontwikkeling van de europese kunst. Deze
geschiedkundige evolutie dient als onderbouw bij de bespreking van de hedendaagse stijl, waar de auteur blijkbaar het
best mee overweg kan. Van een abstract
schilder die van nabij de gehele schilderkunstige evolutie van deze eeuw heeft
meegemaakt, is dat niet te verwonderen.
Een derde deel formuleert de kritiek op
de Schule des Schauens als gegenwáriige
Realitàt, de instituties die de kunstspreiding tot taak hebben. Het leitmotiv van
het boek is dat de geest van Kant (Begrif f) op die van Goethe (denkendes
Schauen) gezegevierd heeft. De synthese
die Burchartz voorstelt sluit mooi op zichzelf, maar lijkt zelf erg veel op een ab
stract begrip dat de werkelijkheid niet
meer raakt. Het blijft echter een verdienste te leren zien en te leren openstaan
voor de werkelijkheid van de kunst. En
daarin slaagt de auteur wel. G. Bekaert

BLASI, C., Figini e Pollini. Edizioni
di Comunità, Milaan, 238 pp., 10 klpl.,
440 afb., geb. Lire 12.000.
De twee namen Figini en Pollini zijn één
begrip geworden. Onmiddellijk na het beeindigen van hun studies aan het Politecnico van Milaan (respectievelijk in 1926
en 1927) hebben deze architecten zich
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geassocieerd en zijn dat tot nog toe gebleven. De twee namen te scheiden of zelfs
maar in het werk sporen aan te duiden
van de een of de andere hand is onmogelijk. Van meet af aan hebben Luigi Figini
en Gino Pollini zich aangesloten bij de
internationale beweging van de moderne
architectuur, die in de jaren twintig in
Italië nog geen voet aan de grond had.
Door de theoretische verdediging van hun
opvattingen en door hun werk zelf hebben
zij samen met enkele andere jongeren de
doorbraak in Italië afgedwongen. Hun
werk imponeerde zich onmiddellijk door
zijn ernst en zijn overtuigingskracht. Hier
waren architecten aan het werk die niet
slechts een nieuw vormidioom hadden
ontdekt, maar die van uit een diep gefundeerd moreel inzicht met de gegevens van
de internationale avantgarde een nieuwe
architectuur creëerden. Met de casa elettrica van 1930 traden zij op het voorplan.
Hun naam werd echter vooral bekend
door de kunstenaarswoning op de Ve
triënnale van Milaan in 1933, het jaar
waarin zij ook de eerste prijs verwierven
met het ontwerp voor een grammofoonkast. In diezelfde tijd werden zij ook betrokken bij de opbouw van de Olivettistad
te Ivrea. Met de kerk van 0. L. Vrouw
der armen te Milaan realiseerden zij ook
op het gebied van de sacrale architectuur
een exemplarisch werk. Niet door de overvloed, noch door de verscheidenheid
maakt hun werk indruk, maar zoals Carlo
Cocchia het in zijn inleiding schrijft, door
de teliciià, de gelukservaring. Aan deze
architectuur leest men de positieve levenswil en het geloof in een betere wereld, het
maak-genot en de zin van de arbeid, de
eerbied voor het object en voor het leefmilieu van de mens af. Cocchia tracht dit
in zijn inleiding duidelijk te maken. Blasi
zelf beperkt zich tot korte kritische notities bij de verschillende werken die hij in
foto's en tekeningen voorstelt. De uitvoerigheid waarmede de auteur op de projecten ingaat toont dat hij er de waarde van
heeft begrepen. Zoals de architectuur van
Figini en Pollini is ook dit boek niet gratuiet.
G. Bekaert

VARIA
BAARLE, W. H. van, en ZEYLSTRA,
CHR. W., Reclame, Principes en Praktijk. ,-- H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1964, Dl. I, 359 pp., f 30.—.
Dit is het eerste deel van een in twee

732

BOEKBESPREK IN G

delen te verschijnen handboek voor de
reclame. Het tweede deel moet nog verschijnen. Het initiatief tot het schrijven
van dit werk ontstond tijdens een poging
tot herziening van het in 1956 van de
hand van W. H. van Baarle verschenen
Reclamekunde en Reclameleer.
Het boek lijkt dus in eerste instantie bestemd voor de vakmensen in de reclame.
In feite echter richt het zich tot een grotere kring van belanghebbenden. Eigenlijk tot ieder die op min of meer gezaghebbende wijze is betrokken in het aanboren en bewerken van een markt. Reclame maakt deel uit van een complex
van activiteiten, alle gericht op de afzet
van goederen en diensten. Een doordachte, planmatige, wetenschappelijke
aanpak van deze totale marketing-operatie wordt steeds beter mogelijk door de
vooruitgang in de toepassingen van wetenschap en techniek (economie, sociologie, psychologie, statistiek, techniek der
communicatiemiddelen e.a.) . De speculatie maakt plaats voor op zorgvuldig
onderzoek gebaseerde prognoses, en in
het onderzoek alsmede in de keuze van
middelen tot beïnvloeding van de markt
maakt men gebruik van meer genuanceerd onderscheid, op basis van verdiept
economisch, sociologisch, psychologisch
inzicht. Aan de marketing en de reclame
staan dus betere, meer verfijnde, en een
grotere exactheid van berekening en
voorspelling garanderende middelen ten
dienste. Daa rn aast zijn er een aantal gespecialiseerde instanties ontstaan, die
zich met onderzoek, verzameling en bewerking van gegevens, ontwerp enz. occuperen.
Het hier beschreven boek wijst de weg
(naar de vele middelen en instanties)
aan wie bij marketing-beleid is betrokken en een zo nauwkeurig mogelijke formulering en verantwoording van zijn
vragen op het gebied van marketing en
reclame verwacht. Vervolgens wijst het
van meet af aan op de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en de daaruit voortvloeiende codes, waaraan de ondernemer
en de reclameman zich gebonden dienen
te achten. Dit onderwerp wordt weliswaar expliciet aan de orde gesteld, doch
meer dan in een uitvoerig betoog tonen
de schrijvers in de behandeling van geheel hun materie aen, hoe a) in een zo
nauwkeurig en planmatig mogelijk opgezette marketing en reclame waarheid
en omzichtigheid kunnen worden gewaarborgd; b) hoe niettemin moderne
middelen niet het verhoopte effect zullen
hebben, indien niet gehanteerd door cre-

atieve geesten; c) hoe aldus met raffinement een markt kan worden 'bespeeld'
en door de reclame als het ware kan
worden verleid, zonder dat van misleiding sprake behoeft te zijn.
Mevrouw Dr. Mary Zeldenrust-Noordanus heeft het hoofdstuk over het psychologisch marktonderzoek geschreven.
Zij wijst er op, dat in het psychologisch
marktonderzoek de sociaal-psychologisch
georiënteerde onderzoekers veld winnen
t.o.v. de diepte-psychologisch georiënteerden. Dit betekent winst, doordat men
afstapt van een te speculatief aannemen
van (wellicht niet of weinig ter zake
doende) diepere drijfveren ten bate van
een meer exacte vaststelling van het
„gedrag van personen of groepen van
personen voorzover dit plaatsvindt in
sociaal-economische context". Mede aan
de hand van een praktijkvoorbeeld toont
schrijfster aan, hoe het in de reclame
mogelijk is het spel van de verborgen
verleiders uit te spinnen op een weliswaar ragfijne maar tevens zowel zakelijk
als psychologisch en etisch verantwoorde wijze.
Tot slot: het boek is goed, prettig
leesbaar. Dit kan tot gevolg hebben, dat
de velen bij wie het thuishoort, het ook
werkelijk en met interesse ter hand
Drs. J. P. R. van den Eeden
nemen.
HARRIS, R. J. C., Kanker. De stand van
het onderzoek. — Aulaboek A 172, uitg.
Het Spectrum Utrecht/Antwerpen, 1964,
pp. 155, f 2,25.
Via een bespreking van de cel en celdeling, normale en abnormale groei, komt
de auteur tot zijn onderwerp: kanker bij
de mens en de verschillende factoren die
deze kwaadaardige woekering in de hand
werken. Zijn benaderingswijze van de
vraagstelling terzake de oorzaken van
kanker is uiteraard niet die van de clinicus maar van de chemicus, experimentele
bioloog en viroloog. Harris geeft zeer
juist en duide lijk weer hoever deze hulpwetenschappen van de geneeskunde gevorderd zijn op hun vorsingsweg naar
een effectieve bestrijding van de verschillende kankers (preventief en curatief) .
Tenslotte laat hij zijn gedachten gaan
over de vooruitzichten van het experimentele kankeronderzoek. Een verklarende woordenlijst brengt de inhoud van dit
voortreffelijke boekje dichterbij de niet
terzakekundige lezer, terwijl uitgebreide
registers het naslaan van personen en
zaken vergemakkelijken.
J. J. C. Marlet

BOEKBESPREKING
Woordenboek der oudheid, samengesteld
onder redactie van Dr G. Bartelink, Prof.
Dr M. A. Beek, Dr A. van den Born.
Dr G. Bouwman, Dr J. Nuchelmans, Prof.
Dr J. Vergote. — J. J. Romen & Zonen,
Roermond, 1965. Eerste aflevering: Aalmoes-Antisthenes. (Wordt afgeleverd in
8 afleveringen van 120 bl. die met een
tussenpoos van 6 maanden zullen verschijnen). Prijs bij intekening tot 1 april
1965, f 10,— per aflevering, inclusief
aandeel voor de losse band.
De onderneming van dit Woordenboek
der Oudheid strekt tot eer én van de
redactie én van de uitgever. Het onderscheidt zich onmiddellijk van de andere
„Woordenboeken", welke bij ons de laatste jaren verschenen zijn, vooreerst door
de prachtige typografische uitvoering en
door zijn gehele opzet en inhoud. Immers,
wij komen hier in een zeer ruim chronologisch- en geografisch contact met de
beschaving der gehele oudheid (oude
Egypte, Bijbel, oude Nabije-Oosten met
de randgebieden Iran en Arabië, de griekse-romeinse wereld en het vroege christendom tot in de vijfde eeuw na Christus) , in zover deze blijvende waarde heeft
voor het nageslacht en nog in onze beschaving doorwerkt. Deze keuze of dit
inzicht geeft de waarde aan de gebruikelijke lijst van trefwoorden, welke verstaanbaar, overzichtelijk en grondig worden verklaard. Om deze actuele culturele
waarde nog meer naar voren te brengen
wordt ook een nieuwe methode toegepast:
na de trefwoorden (eerste afdeling) volgt
een tweede register (afdeling), dat eveneens in alfabetische volgorde de onderlinge samenhang van de trefwoorden
poogt te ontsluiten. Zo b.v. zullen de
noties aardrijkskunde, accent, adoptie,
adunata, alchemie, altaar, ambtenaar, etc.
gereleveerd worden vanuit de trefwoorden. De teksten zelf zijn verduidelijkt
door een groot aantal kaarten, tekeningen, tabellen en grafieken. Zeer aanbeOlaf Hendriks
volen.
Grand Larouse Encyclopédique, Dl. 9:
Ram Stre, 1024 + XXX pp.; Dl. 10:
Stria — Zyth, 1032 -j- XXXVI pp., Paris, 1964.
Larousse heeft woord gehouden: een volledige heruitgave van het grote woordenboek binnen de 5 jaar. In de nieuwe Larousse zal men nauwelijks de oude herkennen: het woordenboek is helemaal bewerkt. Buiten de eigenlijke staf zijn er
'n 700 mensen aan bezig geweest hetgeen de trouw aan het tijdsbestek op zich-
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zelf al tot een prestatie maakt die
zorgden voor een redactie volledig op de
hoogte van de huidige stand van de
meest volledige wetenschappen. Larousse
blijft èn een dictionnaire van alle woorden van de Franse taalschat én een encyclopedie van object-kennis. De meeste
andere encyclopedieën hebben deze opzet
laten varen, de woordenschat wordt er
slechts in behandeld voorzover de woorden naar object-kennis verwijzen. Vooral
in Nederlandse encyclopedieën werd taalkennis daarmee een speciaal vak, kennis
van dingen werd alles. Zouden de Fransen het niet bij het rechte eind hebben als
ze de twee niet scheiden? Object-kennis
wordt vlug een duister magma, geformuleerd in een primair jargon, wanneer taalkennis niet overal heerst als de rijpe
vorm van het menselijk denken. Welke
andere encyclopedie geeft een zo helder
taalkundig overzicht van de in de mo
derne wetenschappen gebruikte suffixen
en hun betekenis? De positieve wetenschappen en hun technische toepassingen,
vroeger enigszins stiefmoederlijk behandeld, krijgen thans de plaats die hun toekomt in het moderne leven. Doch niet
ten koste van de geesteswetenschappen,
die nu door de encyclopedieën in de
hoek worden gedrongen. De artikelen
over de Franse renaissance, Rome, Savoie, Versailles, zijn merkwaardig, en zoals bijna alle cultuurhistorische bijdragen
werkelijk up to date. Vermelden we
slechts A. Renaudet, die een zo netelig
onderwerp als de Reformatie meesterlijk
behandelt. De artikelen over woon- en
levenskunst zijn voortreffelijk, b.v. reliure, rideaux, tabac, tables, tapis, textile,
tissus. Een enkele maal spelen de oude
complexen nog mee: dat Kees van Dongen een peintre francaise werd, is enigszins begrijpelijk; maar ook Claus Sluter
werd een sculpteur francais; Van Gogh
ontsnapte aan dit lot. De wisseling in de
benaming van onze taal stichtte verwarring en we vernemen hier dat Jan-Frans
Willems „étudie le texte bas-allemand
du Roman du Renard, dont il donne une
traduction en flamand''. Het doet daarentegen plezier, eindelijk Jan van Ruusbroec of Jan van Eyck, Sint-Andries of
Sint-Truiden onder hun eigen naam te
vinden. De Belgisch-Franse pers kan
leren, dat witloof in Frankrijk vrouwelijk
is. r De nieuwe presentatie is nogal bekritikeerd geweest: de drie kolommen
druk r eigenlijk vier, want de buitenvormen
randen staan vol reprodukties
geen rustige bladspiegel; dit was echter
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onvermijdelijk, indien men het steeds
groeiend materiaal binnen een bepaald
volume wilde houden. Men heeft geklaagd over de reprodukties. Ten onrechte. Voor grote, esthetisch genietbare platen bestaan kunstboeken; hier verkoos
men een zeer groot aantal reprodukties
op postzegelformaat: meer aanschouwelijke informatie. De 32 grote kleurenpagina's in elk volume zijn prachtig, uitgenomen voor de schilderijen. De bibliografie
achteraan is „bij", al wordt verondersteld
dat alle belangrijke werken een Franse
vertaling krijgen (hetgeen niet zo zeker
is) : alleen Franse titels worden vermeld.
A. Deblaere
ESIN, Emel, Mekka und Medina, 224
pp., 120 afb. met 57 in kleur. r-- SORDO,
Enrique, Maurisches Spanien, 224 pp., 91
afb. met 33 in kleur. — Umschau Verlag,
Frankfurt am Main, geb. DM 45 per deel.
Deze boeken houden het midden tussen
wetenschappelijke uiteenzettingen en toeristische beschrijvingen. Op een bijzonder
boeiende wijze evoceren zij in woord en
beeld een stuk islamitische wereld. Mekka
en Medina zijn de twee steden van de
Hidzjaaz, het heilige land van de profeet,
die tot op onze dagen het centrum uitmaken van het religieuze wereldbeeld van
de Islam. Emil Esin, een specialiste van
de Turkse miniaturen, bekijkt dit wereldbeeld van binnenuit en laat de lezer op
indringende wijze deel hebben aan het
religieuze gebeuren waarin het beleefd
wordt: de jaarlijkse pelgrimstocht van
honderdduizenden moslims. In haar evocatie is de gehele geschiedenis van de Islam en de islamitische cultuur verwerkt,
bij voorkeur in de vorm van legenden,
verhalen, religieuze geschriften. Daarbij
sluiten dan talrijke afbeeldingen van miniaturen aan. r-- Het boek van Enrique
Sordo over het Spanje van de Moren met
de steden Cordoba, Sevilla, Granada volgt
hetzelfde patroon. Men moet in die steden
geleefd hebben, zegt de auteur, en het
aroma van hun nachten hebben ingeademd, maar terzelfdertijd ook in oude geschriften en vergeelde kronieken hun
unieke wereld hebben nagespeurd om ze
in werkelijkheid te kennen. Het boek van
Sordo is een pendant van dat van Esin,
omdat wij hier een ander facet van de
islamitische cultuur te zien krijgen. Esin
bekijkt die cultuur vanuit de oorspronkelijke kern en ziet van daaruit haar doorwerking in de verschillende culturen die
ze assimileerde. Sordo daarentegen ziet
het Moors Andalusië als een Europees

fenomeen en als een Spaanse aangelegenheid. Beide aspecten zijn even waarachtig
om de islamitische cultuur te karakteriseren. Zij bezit een uitgesproken identiteit
en bestaat toch uit even zoveel idiomen als
er streken zijn waar zij zich vestigde.
Onder die idiomen is Andalusië wel een
van de verfijndste en aantrekkelijkste.
Beide delen behoren tot de serie Brenn-

punkte ehrwurdiger Kulturen.
S. Heester
Oecumene der culturen, Dekker en Van
de Vegt, Nijmegen, 1964, 140 pp., f 3,50.
In dit aardige boekje richten acht hooggeleerden zich tot de studenten van Nijmegen en spreken lapidaire woorden.
Friedrich Heer: „Ons tijdperk van de
massacommunicatie is tegelijk ook het
tijdperk van verzwijgen van het menselijke". H. Ruygers: „Met liefde alleen
bouwt men geen gemeenschap''. Fr.
Houtart: „Latijns-Amerika verwacht van
het christendom een ethica van de revolutie". M. Marlet: „Elke therapie bergt in
zich een element van proefneming op de
mens". A. Hulsbosch: „De openbaring is
niet per se aan het hebreeuwse denken gebonden". R. Pattee: „De technische vooruitgang is de ontwikkeling van de geest
ver vooruit". W. Banning: „Wij in het
westen zullen gedwongen worden steeds
meer op China te letten". A. van Melsen:
„Waarde voor de toekomst zal slechts
datgene hebben dat waarlijk universeel
is". U ziet het, praeses Appels heeft het
recht, dit bundeltje met een zekere fierheid in te leiden en zich ook zelf te wagen
aan een aforisme: „Een kleiner wordende
wereld vraagt om een groter wordende
Cl. Beukers
mens".
ANDRIESSEN, Prof. Dr. J. E., Economie in Spiegelschrift.. Stenfert Kroese,
Leiden, 1964, 227 pp., f 6,90.
In deze bundel heeft Dr. Andriessen --thans Minister van Economische Zaken
— dertien artikelen uit zijn recente professorale verleden bijeengebracht. In het
merendeel van deze opstellen valt het
hoofdaccent op de grote aktuele vraagstukken van de binnenlandse sociaaleconomische politiek: inkomensgroei,
-verdeling en -besteding (waarbij dit
laatste onderwerp verhoudingsgewijs geringe aandacht verkrijgt) , en 't institutionele kader waarbinnen deze problemen
tot een oplossing moeten worden gebracht.
Naast duidelijke, fundamentele, uiteenzettingen worden wel-omlijnde eigen
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standpunten gepresenteerd. Gezien de
huidige positie van de auteur krijgt de
bundel zo enigszins het karakter van een
konfrontatie tussen de theorie — het spiegelschrift — en de dagelijkse werkelijkheid van de huidige politiek. Al zijn de
uitkomsten van deze confrontatie niet opzienbarend — daarvoor liggen de opinies
van de auteur te duidelijk binnen de variatiebreedten van het vaderlandse politieke
denken — het schouwspel is niettemin
leerzaam, soms vermakelijk. Dat de auteur nog in 1963 onder de indruk was van
de gematigdheid van het bedrijfsleven op
het stuk van de loonontwikkeling, kan
nauwelijks tot een verwijt voeren: hij is
wat dit betreft in goed gezelschap. Pikanter zijn uitspraken als die tegen verlaging
van de belastingdruk gedurende de eerstkomende jaren (1963) , voor een meer
indrukwekkende ontwikkelingshulp (1961,
1963) , voor een flink progressieve vermogenswinstbelasting (1963), of voor
een regeringscombinatie uit K.V.P.,
P.v.d.A., A.R. en C.H.U. (1963) . In
later toegevoegde voetnoten geeft de auteur zelf op zeker sympathieke, maar
daarom nog niet zonder meer overtuigende, wijze --- commentaar op enige
van deze punten. Bij de pleidooien ten
gunste van meer ontwikkelingshulp ontbreken de voetnoten, gelukkig: het is
beter, en meer rechtschapen, dèze kloof
maar duidelijk zichtbaar te laten, waarbij de lezer de ruimte behoudt zich dan
af te vragen, wat hier nu werkelijkheid
is en wat vervormd spiegelbeeld: het
beleden ideaal of de aktuele politiek.
Wat de vorm betreft: de opzet van
de bundel brengt met zich mede, dat
er enerzijds nogal wat herhalingen voorkomen, anderzijds geen eenheid wordt bereikt. Met name enige meer theoretische
beschouwingen lijken niet erg in het geheel thuis te horen. De auteur spreekt
hier van een hors d'oeuvre-schotel, waarvan ieder naar believen kan kiezen; in
wat kritischer termen kan men de vraag
stellen of zelfs bij de prijs van een paperback een dergelijke koppelverkoop wel
aanbevelenswaardig mag heten. Het boekje is geschreven in een prettige, soms
enigszins naar een gemeenzame spreektrant neigende, stijl.
Drs. F. P. Jansen

schetst Dr. M. Van Haegendoren, voorzitter van de Lodewijk De Raet-Stichting,
vluchtig het beeld van het Vlaamse verleden en meer uitvoerig het Vlaanderen
op de kentering der tijden, de groei en de
komende verwezenlijkingen op sociaal,
economisch en cultureel gebied; ons trof
en stoorde dat hij de godsdienst er volledig buiten laat. De substantie van deze
Inleiding wordt dan in het Frans, Engels
en Duits, telkens in vijf bladzijden tekst
weergegeven, lichtelijk aangepast aan de
mentaliteit van onze buurvolkeren. Hierop volgen op zwaar kunstdrukpapier 148
bladzijden met 194 foto's, waarvan vele
de hele bladspiegel en zelfs twee bladzijden beslaan. Een vijfde hiervan geven
het onberoerde Vlaamse landschap en het
Vlaamse verleden weer, vier vijfden
weerspiegelen het Vlaanderen van heden
en morgen. De fotografen schenken ons
enige verrukkelijke foto's van spontane,
levenslustige kinderen, om de jongen en
het meisje te volgen langs de school, de
sport en de cultuur tot de volwassenheid.
De fotografen brengen heel wat beelden
over het Vlaamse religieuse leven, met
oud en gloednieuw, over folklore en
sport, politiek en sociaal leven, architectuur en verkeer, landbouw en vooral de
groeiende nijverheid, met als slotbeeld,
zoals ook op de stofwikkel: de autostrade, die Vlaanderen, „la plaque tournante de l'Europe'', openstelt voor alle
cultuurstromingen en economische realisaties van de hele wereld. Achteraan in
het boek zijn een kaart van Benelux en
een van de Vlaamse provinciën opgenomen met een korte verklaring, en staan
zestig bladzijden commentaar bij de foto's,
links over twee kolommen in het Nederlands en Frans, en daartegenover rechts
in het Engels en Duits. Dit prachtige,
monumentale foto-album, in een soliede
band gevat, geeft een visiueel beeld van
een begaafd en dynamisch volk, en is een
ideaal geschenk, speciaal voor buitenlandse vrienden of relaties. De talrijke
medewerkers aan dit foto-album en vooral de uitgeverij feliciteren wij van harte
voor deze mooie prestatie. M. Dierickx

Vlaanderen tussen gisteren en morgen,
met een Inleiding van Dr. M. Van Haegendoren. r-- Lannoo, Tielt—Den Haag,
1965, 275 x 240 mm, 252 pp., 5 krtn., 194
foto's, geb. 485 fr.

Het Amsterdamse Oosteuropa-instituut
is aan de tweede jaargang begonnen van
haar regelmatige publikaties in speciale
afleveringen van de Internationale spectator. Reeds het vorige jaar heeft de
redactie met deze afleveringen grote eer
ingelegd. Het eerste nummer van de

In een Inleiding van acht bladzijden

Internationale spectator
Chroesjtsjownummer. Jaargang XIX, Nr. 2.
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tweede jaargang is geheel aan de val van
Chroesjtsjow gewijd en aan de problemen
welke daarmee nauw verband houden.
De verhouding Rusland-China, de kwestie van het leiderschap in de SowjetUnie, 't huidige Rusland zonder Chroesjtsjow, dezelfde Chroesjtsjow als volkstribuun, en nogmaals Chroesjtsjow, maar
dan als jeugdige, zijn interessante onderwerpen, welke op niet minder interessante wijze en bovenal zeer deskundig wor
den behandeld. Het Oosteuropa-instituut
heeft ook met deze aflevering bewezen,
dat zij een hiaat vult in de Nederlandse
publiciteit: een objectief-wetenschappelijke beoordeling van situaties in OostJ. P. Schuyf
europa.
BRAND, W., e.a., De problematiek van
de ontwikkelingslanden (Nederl. Universitaire week, 19-23 nov. 1962-. --- Leuven, Nauwelaerts, 1964, 148 pp., F. 150.
Deze publikatie bundelt een serie voordrachten van uitstekende kwaliteit, gehouden tijdens de Nederlandse Universitaire Week 1962 aan de katholieke universiteit Leuven. Opzet was a.m. belangstelling te wekken voor het nieuw opgerichte Instituut voor de Studie van de
Ontwikkelingslanden. Achtereenvolgens
werden door Nederlandse gastprofessoren
behandeld de problematiek der ontwikkelingslanden (W. Brand) , de religie en de
ontwikkelingsproblematiek (J. Bavinck) ,
wijsgerige meditatie over de ontwikkelingsproblematiek (A. van Melsen) , de
historische dimensie van de ontwikkelingsproblematiek (H. Baudet), genees
kunde en de ontwikkelingsgebieden (T.
Stahlie), de betekenis van de landbouw in
de wereldeconomie (E. de Vries) , sociale
verandering en politieke structuur (A.
Kobben) en evenwichtige en onevenwichtige groei (J. Janssen). De hele
bundel bewijst opnieuw de blijvende taak
van de Europese universiteiten t.o.v. de
Derde Wereld, ook en vooral op 'n ogenblik dat in ruime kringen tekenen van
„ontwikkelingsmoeiheid" zichtbaar worJ. Kerkhofs
den.
CHRISTOFPELS, Hildegard, Das unverhiillte Gesicht. Begegnung mit afrikanischen Studenten und Bericht ober eine
Reise zu ihren Miittern. r Verlag J.
Knecht, Frankfurt a.M., 1964, 160 pp.,
DM 16.80.
De auteur is sinds geruime tijd studiemoderator van studenten uit ontwikkelingslanden aan het Anthropos-instituut in

Freiburg. Om tot een reëlere ontmoeting
te komen met haar Afrikaanse studenten
kwam zij op het idee een reis naar Afrika
te ondernemen om de eigen thuis van haar
studenten te leren kennen. Haar persoonlijk contact met vele Afrikanen uit verscheidene landen wordt hier beschreven
met een open en eenvoudig hart, dat vooral de mens in zijn oorspronkelijke eigenheid en met de hem eigen levenszorgen
wil ontmoeten. Het ligt natuurlijk niet in
de bedoeling van dit reisverhaal een diepgaande analyse te maken van de vele problemen die de auteur in het wordende
Afrika van vandaag heeft opgemerkt. De
diepmenselijke eerbied echter en de ontmoeting met de andere mens en de hem
eigen wereld, moet ten grondslag liggen
aan iedere christelijke ontmoeting tussen
de verschillende cultuurwerelden.
R. de Haes
MI HRES, Franz Peter, Kevers in kleur.
--- De Haan, Zeist; van Loghum Slaterus,
Arnhem; Standaard boekhandel, Antwer
pen, 1963, 256 pp., f 7,90.
Dit fraai uitgevoerde boekje is in staat bij
iemand de liefde tot kevers te wekken. Een
200-tal keversoorten worden in kleuren
afgebeeld en beschreven. Daar tussendoor
een tekst, waarin allerlei wetenswaardigheden en leefgewoonten op een prettige
wijze worden verteld. Wie determineren
wil, moet het doen door plaatsjes te kijken,
want het boekje is klaarblijkelijk niet bedoeld als een determinatietabel. Het is
eerder een kennismaking met de kleurenen vormenrijkdom in de keverwereld. Een
zakenregister en registers van de Latijnse
en Nederlandse kevernamen completeren
het geheel. Voor natuurliefhebbers een
waardevol present.
M. Jeuken
Aula boeken
MASSEY, Prof. Sir Harrie, Het nieuwe
tijdperk der Fysica. r--- 1964, f 4,90.
Een uiterst deskundig auteur behandelt
in dit boek (waarvan de oorspronke lijke
engelse editie verscheen in 1960) de
meest op de voorgrond tredende onderwerpen uit de fysica van deze eeuw:
atoom- en kernfysica, relativiteitstheorie
en ruimte-onderzoek. In ruim 350 bladzijden wordt een indrukwekkende hoeveelheid stof doorgenomen; ook vele
praktische toepassingen worden besproken. De wijze van behandelen is serieus
en eenvoudig. Voorkennis van wis- en
natuurkunde wordt nauwelijks verondersteld; wel een echte bel an gstelling die de
P. v. Br.
inspanning niet schuwt.

L. MONDEN S.J.

Vernieuwd geweten
„Tot voor korte tijd heerste bij vele christenen de indruk, dat zij de
teleurgang van elk zondebesef en een beangstigende terugkeer naar
de wet van de jungle meemaakten. De ontreddering en verwarring
van de eerste na-oorlogsjaren gaven daar ook vaak de schijn van;
in dit klimaat werd door Pius XII het bekende woord gesproken:
'De grootste zonde van onze tijd is, dat hij bezig is het begrip zonde
zelf kwijt te spelen'.
Ondertussen is gebleken dat, zo op sommige gebieden een afstomping van het zedelijk aanvoelen dreigt, dit aanvoelen op andere
domeinen --- van de sociale rechtvaardigheid b.v., de verdraagzaamheid en de onbaatzuchtige belangstelling voor minder bevoorrechte
groepen in de mensheid r zich op verrassende wijze verfijnd en
uitgediept heeft. Het zondebesef is blijkbaar niet verdwenen; het
heeft zich alleen grondig gewijzigd. En misschien is deze wijziging,
ingeschakeld als ze is in de mutatie die zich in heel het wereld- en
mensbeeld thans voltrekt, geen decadentieverschijnsel maar een rijpingsproces binnen een groei naar nieuwe volwassenheid.
Hoe voorlopig en tastend het inzicht in de vele nieuw gestelde
vragen nog moge zijn, toch leek het me de moeite te lonen ze in een
althans voorlopig en benaderend totaalbeeld te trachten op te vangen, en er de grondslagen in te zoeken voor een vernieuwde zielzorg
van de zondige mens, aangepast aan zijn nieuwe volwassenwording". (L. Monden s.j., in de inleiding).
Dit boek verschijnt in de 'Bibliotheek voor Pastoraalpsychologie'.
12,5 x 19 cm r 194 blz. — ing. 96 F., geb. 130 F.
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L'Assembleé, Manuel paroissial 1965. — Ed. du Chalet, Lyon, 1964, 296 pp., NF.
3,80.
De Vroente, Kasterlee, 1964, 332
AUER, A., Als christen open voor de wereld.
pp., F. 140.
Aula-boeken. Prof. K. HIDDING, De evolutie van het godsciienstig bewustzijn. C.
STANLEY OGILVY, De wiskunde van morgen. A. BIRNIE, Economische
geschiedenis van Europa. B. BETTELHEIM, Massificatie en zelfbehoud. r Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen.
BAUR, F., Sternglaube - Sterndeutung - Sternkunde. --- Knecht, Frankfurt, 1965, 142
pp., DM. 6,80.
De Bijbel over , . , , Serie. Dr. P. A. ROOSEN C.ss.R., De Bijbel over openbaring en
overlevering. Dr. J. DE FRAINE S.J., De Bijbel over roeping en uitverkiezing. —
J. J. Romen & Zn., Roermond, 1965, f 3.25 per deel.
CUBE, Felix von, Kybernetische Grundlagen Lernens and Lehrens.
Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1965, 200 pp., D.M. 19.80.
Do-C-DOSSIERS. De Katholieke Kerk en de oecumenische beweging, --- Paul Brand,
Hilversum, 1964, 118 pp.
ECKERT, W., EHRLICH, E. L., Judenhass: Schuld der Christen? --- Hans Driewer
Verlag, Essen, (imp. W. van Stockum, Den Haag) , 1964, 525 pp.
ELIAS, H. J., Geschiedenis van de Vlaamse gedachte. 3.
Ned. Boekhandel, Antwerpen, 1964, VIII-374 pp., geb. F. 1750 (4 delen) .
EVDOKIMOV, P., Les ages de la vie spirituelle. --- Desclée de Brouwer, Brugge,
1965, 238 pp., F. 120.
Gotische Schilderkunst. — Meulenhoff, Amsterdam, 1964, 180 pp., f 6.90.
HAAG, H., Het begin (Theologische meditaties). — Brand, Hilversum- Antwerpen,
1965, 60 pp., geb. F. 80.
Interfeminas Verlag, Zürich.
HEINZELMANN, G., Wir schweigen nicht langer.
Paul Brand, HilHEYMANS, H. F., e.a., De niet - gehuwde moeder en haar kind.
versum, 1964, 342 pp., f 14.90.
HOLLIS, Chr., e.a., De geschiedenis der Pausen van Petrus tot Paulus VI, vert. A.
Kolsteren, P. A. Marijnen en C. H. Schaap. — Elsevier, Brussel-Amsterdam,
1964, 304 pp., rijk geïll., geb. F. 995.
HUYTS, Drs. J. H., Ouderdom en Ontwikkeling. --- Paul Brand, Hilversum, 1964,
135 pp., f 7.90.
Initiation des enfants a la li turgie dominicale. 2. — Biblica, Brugge, 1965, 296 pp.,
F. 189.
JAGER, Drs. H. De, e.a., Grondbeginselen der sociologie. — H. E. Stenfert Kroese,
Leiden, 1964, 187 pp., f 8.80.
JULIUS, R., Eppure. — L. C. J. Boucher, Den Haag, 1964, 41 pp., f 7.50.
W.
Klassieken uit de Nederlandse letterkunde. A. van der HOOP Jr., De renegaat.
E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 120 pp., f 4.25.
Heideland, Hasselt, 1964, 512 pp., F. 370.
KOCH, A., Praedica Verbum. 12.
KRIEKEMANS, A., Genetische psychologie 7: Geschiedenis van de kinderpsycholoLannoo, Tielt, 1965, 212 pp., geb. F. 145.
gie.
KUENG, H., Theoloog en kerk (Theologische Meditaties). --- Brand, HilversumAntwerpen, 1965, 62 pp., F. 80.
LAURAND, L., Een herder verliet zijn berg. Zalige M. Champagnat. --- Uitg. Maria
Middelares, Genval, 1965.
LEEUW, Venantius De, Bladerend in de Bijbel 2: De Evangeliën (Nieuwe Geluiden,
8). r Lannoo, Tielt, 1965, 240 pp., ing. F. 72, geb. F. 98.
Marka Pockets. Prof. Dr. C. J. L. LAMMERS, Medezeggenschap en overleg in het
bedrijf. Drs. P. LATOUR, Elektronische Rekenmachines. --- Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1964.
Mens en Medemens Serie. F. de MIRANDA, Het vrouwe lijke. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen.
MICHELS, Prof. Dr. L. C., Stoffen van verscheidene aard. Dl. IV. — W. E. J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 343 pp., f 22.50.

Broeders van Liefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid t,,- . 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 L I E F D E, Stropstraat 125 GENT.

Si

ii

f-J 0 Z e f i

ti

stItaat

Dochters van

Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Handelsonderwijs
Franstalig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

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

st. -

GizeGoniustnstttuut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE

Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

Monografieën over Vlaamse Letterkunde: 32: St. STREUVELS, Hugo Verriest; 33:

B. DECORTE, Firmin Van Hecke; 34: A. DE PREZ, J. Fr. Willems. — Helios,
Antwerpen, 1964, geb. F. 25.
OHLMEYER, A., Reichtum der Psalmen. — Knecht, Frankfurt, 1965, 288 pp., geb.
DM. 7,50,
PHILIPON, M. M., L'Eglise de Dieu parmi les hommes. Le sens spirituel de Vatican
II. r Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 240 pp., F. 96.
PIEPER, J., Uber die platonischen Mythen. --- Kbsel Verlag, Munchen, 1965, 96 pp.,

D.M. 7.80.
RAALTEN, Dr. F. van, Schaamte en existentie. — C. F. Callenbach, Nijkerk, 1964,
196 pp., f 8.50.
RINSER, Luise, Dagboek uit de gevangenis. — H. P. Leopold, Den Haag, 1964, 204
pp., f 8.90.
ROCHE, Aimé, Charles de Foucauld. --- Ed. du Chalet, Lyon, 1965, 125 pp., NF.
7,80.

ROGIER, L. J., Geschiedenis van de Kerk. Deel VII.

Paul Brand, Hilversum, 1964,
342 pp.
ROPER, A., De anonieme Christen. — Paul Brand, Hilversum, 1964, 174 pp., f 8.90.
ROTH, M., e.a., Histoires insolites. --- Casterman, Doornik, 1964, 366 pp.
Salamander Reeks. L. COUPERUS, Schimmen van schoonheid. A. de WIT, Gods
Em. Querido,
goochelaartjes. Th. RAUCAT, Het eerbiedwaardige uitstapje.
Amsterdam, 1965.
SHUSTER, G. N., In Amerika and Deutschland. --- Knecht, Frankfurt, 1965, 280 pp.,
DM. 16.80.
SMAL, Drs. C. A., Pacem in terris. ^-- St. Adelbert Vereniging, Utrecht, 1964, 38 pp.
THONE, P., Saint Michel Garicoïts. — Ed. Marie Médiatrice, Genval, 1965, F. 36.
TRIMBOS, Dr. C. J. N. J., Man en vrouw. - Paul Brand, Hilversum, 1964, 308 pp.,
f 10.90.
De Nederl. Boekh., Antwerpen,
VERGILIUS, Aeneis, vert. Rutgers van der Loeff.
1965, (Klassieke Galerij, 154) , 402-XIII pp., F. 90.
Lannon, Tielt, 1965, 145 pp., ing. F. 68, geb.
VET, G. De, De mens in het bedrijf.
F. 92.

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RIGHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen —Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie.
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat
Drie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

SINT-BERLtNDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CANlILLUSKLINIEK

—
—
—
—
—
—

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

Inlichtingen : V an Schoonbekestraat, 1 43, Antwer \ oen. Telefoon 37 24 66

ipp E

L

SPAARKAS SINDS 60 JAAR
GELDPLAATSINGEN EN LENINGEN
in volle vertrouwen

opgericht in 1903

6,5 miljard frank spaardeposito's
3,5 miljard frank hypotheekleningen
1.000 agentschappen in het ganse land

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

Lange Nieuwstraat 40

telefoon (03) 31.08.60

Naamsestraat 74

telefoon (02) 13.07.60

Kouter 1

telefoon (09) 25.75.41

13, boulevard d'Avroy

telefoon (04) 23.78.30

Havermarkt 39

telefoon (011) 2.22.16

28, boulevard Tirou

tefefoon (07) 31.44.64

BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ
en

SPAARKAS IPPA N.V.
private

onderneming beheerst door k.b. van 15 december 1934

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 2 – Tervuren
INTERNAAT – EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIÉNWOUD
Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

Trams 40 — A5

zoals papa,
kleed ik mij in

kammenstraat
antwerpen

Middelbare Handelsschool StA1oysius
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

Ouders, voor uw jongen:

het Sint - Stanislas nstZtuut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
— Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12. 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica • Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

Zusters van Sint-Vincentius el Paulo
INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICHTSZWAKKE 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 vat( ^HtwerpeH
*

Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.
*

PROEFNUMMERS:

Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

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

ONBEVLEKTE 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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 -

Tentoonstellingslaan, 2 -

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

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verPleegassistente aan de
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 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

Onze-Lieve -Vrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora : Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; le bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

HOGERE TECIIMSCIIE SCHOOL SINT LIEVEN I
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
– Normaalschool oor Kleuteronderwijzeressen
N

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
– Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
–Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
– 7e Voorbereidende klasse
III. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
– Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de onderscheiden keuze vakken
– Hoger Technische School van de le graad
Scheikundige en klinische afdeling

Iv. P.M S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

Het VOORBEREIDEND JAAR
tot de Speciale Scholen
voor INGENIEURS
en tot de Koninklijke MILITAIRE SCHOOI,
kan men best volgen aan de
HOGERE WETENSCHAPPELIJKE AFDELING
van het St-JAN BERCHMANSCOLLEGE
Meir, 36 – Antwerpen
Als intern of extern.

i
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Zusters van de H. Vincentius a Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Externaat

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.43 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Half-internaat
Internaat (beperkt)
Externaat
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Oude Humaniora
Moderne Humaniora: Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
kosteloze verzekering
geen schoolgeld
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Boekhouden
—
Taal- en Handelsavondschool -

Zwemmen

Tekenen

Vreemde talen

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

51- Va4

i

4 vc tyl Ve

St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

k

€eeØ

Bestuurd door de
Zusters var Liefde

van Gent
Diploma van
Brevet van:
Schoolattest van :

GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
VROEDVROUW
VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER
NURSING HOSTESS
Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

s44 -

T44

Internaat

I

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

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

COTE D'OR
eiwe.

confide/4k

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90. Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 • N 2.340.05/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica • Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken . Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden • Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

INTERNAAT – Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar – EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig lager onderwijs (6.14 jaar). Voorbereidend
tot alle onderwijs, Moderne Humaniora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

3t.ze3ttLtuut - cEierleH
Telefoon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31 – Antwerpen – Telefoon 32.79.60
Voorbereidende afdeling :
Oude Humaniora:
Nieuwe Humaniora:

Lager Onderwijs
– Latijn-Grieks
– Latijn-Wiskunde
– Latijn-Wetenschappen
– Algemeen Middelbare
– Wetenschappen A
– Economie

Trefileries Leon Bekaert P.V.B,A, Zwevegem
Het belangrijkste draadtrekkerijbedrijf van Europa
Een bedrijf met meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

@ BEKAERT
KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau... .

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Nerf, Gesticht
II. Joannes-Baptista oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERHOUT
A.
B.
C.
D.
E.

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

Half-internaat
Schoenstraat 41

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

ST. NORRERTUS 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 Verpleeg ter, Vroedvrouw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)

Kosteloos onderwijs — Voordelig interneut

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE- BRUSSEL

Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwikken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v,V.
Diploma van Assistente in de psychologie (erkend diploma)
Assistente inzake beroepskeuze (erkend diploma)
Gegradueerde in de logopedie (erkend diploma)
Diploma van Gegradueerde Vertaalster-Tolk (erkenning aanhangig)
Gedradueerde moderne communicatiemedia (Journalistiek)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig aanvragen)

Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat,

11,

ANTWERPEN 1.

Dagelijks hi
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„Beknopt Verslag"
Em. Jacgmainlaan 127, Brussel I
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Transsubstantiatie
S. TROOSTER S.J.

N het leerstuk der „transsubstantiatie" wordt het momenteel moeilijkste
probleem van de theologie rond de Eucharistie aangesneden. Let wel: het
openbaringsgegeven in deze staat als een paal boven water; het is te duidelijk
in traditie en leergezag bevestigd, dan dat hierover redelijke twijfel kan bestaan.
Maar de theologie rond dit mysterie bevindt zich op het ogenblik duidelijk in
een impasse. Niet zonder reden is men tegenwoordig niet zo gelukkig meer met
de scholastieke benadering van dit dogma. Maar men is er nog niet voldoende
in geslaagd — bij mijn weten althans — iets beters daarvoor in de plaats te
zetten.
Nu werd deze impasse korte tijd terug nog opgevangen in de — niet geheel
onjuiste — opmerking, dat deze uiterste poging het eigenlijke mysterie van
Christus' eucharistische presentie in menselijk denken te benaderen van secundair belang is voor de christelijke beleving ervan. Belangrijker is inderdaad
dat wij ons in geloof bewust zijn en blijven, dat deze eucharistische tegenwoordigheid van onze Heer wezenlijk tegenwoordigheid is in zijn Kerk, in de gave van
Zichzelf aan ons, zijn gemeente, zijn volk; tegenwoordigheid waarin Hij aan
ons zijn Verbond sticht en bevestigt, dat ons allen verzamelt in het Rijk van
God, zijn en onze Vader. De laatste tijd echter wordt de vraag naar het mysterie
der transsubstantiatie door vele gelovigen weer hardop en indringend gesteld.
Dit is gevolg van het feit dat pogingen dit mysterie in eigentijdse formulering
te benaderen onder hen bekend zijn geworden; meer nog misschien doordat
extreme uitlatingen inzake de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie
ontkenning van het mysterie der transsubstantiatie — terecht — deden vermoeden. Vandaar steeds luider gestelde vragen: hoe staat het met het geloof in dit
mysterie? Ja, het geloof in de „werkelijke tegenwoordigheid" zelf ? Helaas
worden deze vragen momenteel nauwelijks of in het geheel niet beantwoord.
Toch is hier een antwoord verplicht, omdat het vragen betreft die niet onder
de persoonlijke verantwoordelijkheid der gelovigen vallen, maar de geloofsinhoud zelf raken. Hetgeen volgt, wil een poging tot antwoord zijn.
Allereerst: waar liggen vooral de moeilijkheden tegen de leer der transsubstantiatie, de „verandering van geheel de zelfstandigheid van brood in de zelfstandigheid van het lichaam van onze Heer, en van geheel de zelfstandigheid
van wijn in de zelfstandigheid van zijn bloed", zoals het Concilie van Trente
formuleert 1) ? De meest nabije bron van moeilijkheden lijkt toch wel een al te
kinderlijke voorstelling van Christus' eucharistische presentie, met al de taboes
die daaromheen gegroeid waren (denken wij b.v. aan het niet mogen bijten
op de Hostie, de scrupules naar aanleiding van overgebleven stofj es op pateen
en corporale) .
Maar ook zuiver wetenschappelijk-theologisch zijn er bezwaren ontstaan,
vooral waar de scholastieke theologen het mysterie der transsubstantiatie verder
1 ) Denzinger, Enchiridion Symbolorum (= Dz) (ed. A. Schónmetzer) n. 1642 vglk.
n. 1652 ( oudere ed.: 877 en 884).
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trachten te doorlichten met behulp van de aristotelisch-thomistische categorieën
van „substantie" en „accidenten". De oorzaak van deze moeilijkheden ligt —
laten wij eerlijk zijn ! — allereerst in het feit dat wij dit filosofisch denken niet
al te goed meer aanvoelen. Maar er zijn ook de nodige zakelijke bezwaren aan
te voeren tegen een dergelijke benadering van dit mysterie. Zo kan zij zeer licht
leiden (en heeft zij maar al te veel geleid) tot een louter „fysicistisch" en
natuurkundig verstaan der transsubstantiatie, „wonder" in louter kosmologische
orde.
Doorslaand lijkt echter de moeilijkheid, dat de scholastieke interpretatie
„substantie", „zelfstandigheid", verstaat in de zin van ,,werkelijkheid die geheel
in zichzelf en op zichzelf bestaat". Welnu, vast staat toch minstens dat brood
en wijn in deze zin heel zeker geen ,,substantie" zijn, maar op zijn hoogst min
of meer toevallige en kunstmatige agglomeraten van „substanties". Nu hebben
hedendaagse theologen deze moeilijkheid opgewekt weggewuifd met de opmerking: wat let ons het begrip „substantie" te verwijden ? Vooral waar Trente ons
niet vastlegt op het thomistische begrip 2) . Op het eerste gezicht lijkt hiervoor
wel iets te zeggen. Men moet dan echter op dit voorstel niet al te diep doordenken ! Doet men dit wel, dan rijzen er enige vragen. Ook zonder het thomisme
te canoniseren heeft Trente bij het gebruik van „substantia" toch alleen kunnen
denken (a.u.b. „denken"; niet „definiëren") aan „werkelijkheid die geheel
in zichzelf en op zichzelf bestaat". Volgens welke normen van interpretatie
kan men de leer van het Concilie doorlichten met een "verwijd" substantiebegrip ? Antwoordt men hierop, dat men Trente volledig serieus neemt wanneer
men de agglomeraten brood en wijn toch als duidelijke eenheid neemt, die
men naar hun „zijn wat ze zijn", hun fundamentele werkelijkheid en eigenheid,
„substantie" noemt —, dan rijst weer de vraag: maar wat bepaalt dan deze
eenheid? Het antwoord op deze vraag situeert dan bijna onvermijdelijk deze
„substantie" van brood en wijn in antropologisch perpectief: het fysisch agglomeraat „brood" (hetzelfde geldt voor „wijn") vormt een eenheid („substantie”) als „dagelijks voedsel voor de mens", „eerste levensbehoefte van de
mens", of hoe men dit dan ook wil formuleren. Maar dan beginnen de moeilijkheden eerst goed: kunnen wij nog zeggen dat deze ,,substantie" verandert
in de transsubstantiatie? Anders gezegd: hebben wij dan niet „substantie" genoemd wat Trente juist onder „species", verschijningsvorm verstaat 3) ?
Uiteindelijk echter brengt het gehele scholastieke begrip „substantie", op de
louter stoffelijke werkelijkheid toegepast, ons, hedendaagse mensen, in verlegenheid. Bestaat de stoffelijke werkelijkheid wel in die zin „zelfstandig", dat
men deze „zelfstandigheid" op gelijk niveau kan plaatsen als b.v. het bestaan
van de mens zelf ? Of kan men haar bestaan alleen zien in haar betekenis voor,
haar functie tot de mens ? Maar kan dan de geloofsleer niet beter geformuleerd
worden in begrippen van „transf inalisatie", verandering van bestemming ? Of
van „transsignif icatie", verandering van zin en betekenis ?
In deze richting hebben onlangs nog P. Schoonenberg S.J. en Luchesius Smits
2) Hierover vooral: G. Ghyssens, Présence réelle eucharistique e t transsubstantiation dans les définitions de 1'Eglise catholique; in: Irénikon 32 (1959) pp. 420-435.
3) Hierover: K. Rahner S.J., Die Gegenwart Christi im Sakrament des Herrenmahles
nach dem katholischen Bekenntnis im Gegenuber zum evangelisch-lutherischen Bekenntnis; in: Catholica 12 (1958-1959) pp. 105-128 (= Schriften zur Theologie IV,
pp. 357-385).

TRANSSUBSTANTIATIE

739

O.F.M. Cap. in het nederlands hardop gedacht. „Transsubstantiatie is een
transfinalisatie of transsignificatie", schrijft Schoonenberg 4 ) ; d.w.z. in het
mysterie der eucharistische tegenwoordigheid van Christus ontvangen brood
en wijn een nieuwe bestemming of nieuwe betekenis „Het enige wat verandert,
is dat het brood een nieuwe funktie krijgt. Het wordt een teken ... verwijst
naar Christus' lichaam, naar het heil", aldus pater Luchesius 5) . De ,vraag is
nu maar, of dit voldoende is om ons geloof in de sacramentele tegenwoordigheid van onze Heer in het mysterie der Eucharistie volledig uit te drukken.
Wanneer het Concilie van Trente dit mysterie „toepasselijk" en „zeer geschikt" in het begrip „transsubstantiatie" aangeduid acht, dan mogen wij uiteraard bedenken dat dit 400 jaar geleden zo geweest kan zijn, maar dat dit
misschien niet langer zonder meer voor onze tijd hoeft op te gaan. Dit geldt
m.i. zelfs voor de voorafgaande omschrijving: „door de consecratie van brood
en wijn voltrekt zich een verandering van geheel de substantie van brood in de
substantie van het lichaam van onze Heer, en van geheel de substantie van wijn
in de substantie van zijn bloed". De hedendaagse theologie heeft het volste recht
naar formuleringen te zoeken die de leer van Trente voor onze tijd verduidelijken en verstaanbaar maken, mits ... zij het mysterie zelf dat in de formulering van Trente wordt omschreven, in haar nieuwere benadering volledig
uitdrukt. Daartoe moet dan eerst worden vastgesteld, wat dit Concilie in het
begrip „transsubstantiatie" zo gelukkig aangeduid zag. Uit de besprekingen
van theologen en concilievaders blijkt duidelijk, dat dit moet gezien warden in
de werkelijkheid die vanaf de eerste eeuwen der Kerk steeds weer benaderd
wordt in formuleringen die hierop neerkomen: „Brood en wijn worden lichaam
en bloed van Christus"; formuleringen die feitelijk berusten op het doodeenvoudig ernstig nemen van de instellingswoorden: „Dit is mijn lichaam".
Reeds bij de eerste theologen in Christus' Kerk warden uitdrukkingen
gevonden die suggereren dat er tijdens de Eucharistieviering „iets gebeurt" met
brood en wijn. Justinus geeft in zijn „Apologie" (omstreeks het jaar 150
waarschijnlijk tot Antoninus Pius gericht) een bijzonder interessante beschrijving
van de Eucharistieviering in die dagen; in een korte aanduiding van wat zich
in dit mysterie voltrekt, schrijft hij dan: „Wij hebben geleerd, dat het geëucharistiseerde brood vlees en bloed van die mensgeworden Jesus Christus is" 6 ) .
Belangrijk is in deze tekst het herhaalde beroep op de apostolische traditie. In
zijn werk Ontmaskering en weerlegging van de valse gnosis schrijft Irenaeus,
de grote bisschop van Lyon, reeds met evenveel worden: „De (met water)
gemengde wijn en het toebereide brood ontvangen het woord Gods en worden
eucharistie van lichaam en bloed van Christus" 7 ) . Op de overgang van de 4e
naar de 5e eeuw worden zelfs formules gevonden die bijzonder technisch aandoen: „veranderen tot in de elementen toe" schrijft Gregorius van Nyssa;
„veranderen", „omgevormd worden" lezen wij bij Cyrillus van Alexandrië.
Toch mogen deze begrippen ons niet misleiden: in de eerste vijf eeuwen wordt
4) P. Schoonenberg S.J., Eucharistische tegenwoordigheid; in: Heraut van het H.
Hart 95 (december 1964) pp. 333-336. Iets uitvoeriger ook in: Verbum 31 (december
1964) pp. 395-415.
5) Luchesius A. H. Smits O.F.M.Cap., Van oude naar nieuwe transsubstantiatieleer; in: Heraut van het H. Hart 95 (december 1964) pp. 340-344.
6) Justinus, Apol. I, 66.
7) Irenaeus, Adv. Haer. V. 2 - 3.
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de eucharistische tegenwoordigheid van Christus veeleer gefundeerd op de
„anamnese'', gedachtenisviering en tegenwoordigstelling van Christus' heilswerk; actuele tegenwoordigstelling van zijn sterven-ten-leven voor ons, die zijn.
werkelijke persoonlijke tegenwoordigheid veronderstelt. Genoemde uitdrukkingen tonen echter wel aan, dat men het mysterie-vol gebeuren in de Eucharistie
steeds spontaan in termen van „worden" heeft benaderd.
De eerste kerkvader die de eucharistische tegenwoordigheid van onze Heer
min of meer systematisch op deze „verandering" heeft gebaseerd, is Ambrosius
geweest. Maar zijn grote leerling Augustinus valt weer terug op de tot dan toe
gangbare visie. Deze tegenstelling heeft in de Middeleeuwen tot grote spanningen geleid. Beide auteurs immers hadden groot gezag. In deze strijd wint
uiteindelijk de opvatting van Ambrosius. Wanneer in de 11e eeuw Berengarius
van Tours een extreem spirutualistisch symbolisme leert inzake Christus' eucharistische tegenwoordigheid, en de Eucharistie alleen nog ziet als teken van
louter „geestelijke" vereniging met de verheerlijkte Christus in de hemel (plaatselijk verstaan !) —, legt een Synode van Rome (1079) hem een geloofsbelijdenis ter ondertekening voor, waarin de identiteit van het geconsacreerde
brood en wijn met lichaam en bloed van Christus gebaseerd wordt op de
„substantiële verandering" van deze elementen 8 ) . Vanaf dit moment gaat de
transsubstantiatie een centrale en fundamentele plaats innemen in het geloof
in Christus' eucharistische tegenwoordigheid. Het woord „transsubstantiatie"
is waarschijnlijk het eerst gebruikt door Magister Roland Bandinelli (gestorven
in 1150). Men kan echter niet eens aantonen dat deze het woord zelf heeft uitgevonden. Dit moge even aangetekend worden om de hardnekkige dwaling
uit de wereld te helpen, als zou Thomas van Aquine hier schuldig zijn. Deze
heeft wel dit begrip met behulp van de aristotelische categorieën „substantia"
en „accidens" uitgewerkt. Het Concilie van Trente heeft de formulering van
haar leer bijna woordelijk van Thomas overgenomen, zonder echter zijn theologische uitwerking te willen canoniseren.
Dit korte overzicht over de ontwikkeling van onze leer in de geschiedenis
van het dogma moge voldoende zijn om duidelijk te maken, dat inderdaad
de kerkelijke traditie het mysterie van Christus' eucharistische tegenwoordigheid
steeds nader aangeduid heeft in formuleringen die hierop neerkomen: „Brood
en wijn worden lichaam en bloed van onze Heer". De vraag wordt dus, of de
nieuwere benaderingen van de hedendaagse theologie — „transfinalisatie",
„transsignificatie" — deze werkelijkheid voldoende verwoorden. Ik heb zo de
indruk dat b.v. Schoonenberg dit niet helemaal zonder meer zou willen onderschrijven, waar hij immers schrijft: ,,Transsubstantiatie is transfinalisatie ...,
maar dan in de diepte die alleen Christus in zijn meest werkelijke zelfgave
bereikt" 9). Ook elders in zijn beschouwing wijst hij herhaaldelijk op een
„oneindig meer" in Christus' zelfgave. Daarmee echter geeft hij ons weer het
recht te vragen dit „oneindig meer" nog nader aan te duiden.
In de lijn der kerkelijke traditie moet, naar mijn mening, minstens gezegd
worden, dat het brood zo radicaal, zo volledig van „bestemming" (of van
„functie") verandert, dat het daarmee ophoudt brood te zijn. Niet natuurlijk
op het niveau der mechanische en chemische wetmatigheden: de eucharistische
8) Dz. 700 (355).
9) o. c. p. 335.
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tegenwoordigheid van onze Heer is uiteraard geen natuurkundig vraagstuk dat
met behulp van reageerbuis j es en formules der mechanica zou kunnen worden
opgelost ! Op dit niveau echter hebben wij met de „bestemming" van brood
ook nauwelijks te maken, laat staan met zijn „betekenis" en „zin". Deze worden geheel en al bepaald door het geheel van de samenhang der aardse werkelijkheid waarin brood dagelijks voedsel is, eerste levensbehoefte van de mens.
Deze laatste beweringen nu moeten worden waar-gemaakt. Misschien kan
een gedachte van de grote duitse filosoof Martin Heidegger ons helpen het
moderne levensgevoel inzake de stoffelijke werkelijkheid enigszins te verwoorden. Het eigenlijke zijn der stoffelijke dingen, zo stelt deze in zijn boek Sein
und Zeit, is haar „Zuhanden-sein", d.w.z. dienstbaar zijn aan, hanteerbaar zijn
voor de mens 10) . Dit is onmiddellijk duidelijk voor alle produkten van menselijk vernuft en menselijke arbeid. Een tafel is geen ,,zelfstandige" werkelijkheid
waar ik toevallig tegenaanloop en dan verrast zeg: hé, daar kan ik boeken op
leggen, daaraan kan ik schrijven, eten en wat al niet meer; neen, een tafel
bestaat enkel en alleen omdat ik, mens, mij een instrument geconstrueerd heb
om boeken op te leggen, om aan te eten, enz. De dingen zijn wezenlijk „werktuig" voor de mens („Zeug” zegt Heidegger) . Dit geldt zelfs voor de stoffelijke werkelijkheid die ik „natuur" noem. Toen Heidegger zijn boek schreef,
wist hij niet beter te bedenken dan het volgende voorbeeld: wanneer ik op
mijn horloge de tijd opneem, ervaar ik op datzelfde ogenblik de loop van
zon en hemellichamen als „zuhanden"; want deze helpt mij de tijd te bepalen.
Wij worden alweer veel sterker met deze werkelijkheid geconfronteerd. In
ons normale leven komen wij uitsluitend in contact met dingen waarop de mens
reeds volledig beslag heeft gelegd. Wanneer wij in de „vrije natuur" verpozing
zoeken, bezoeken wij in feite een recreatiegebied of een natuurreservaat. Toen
ik eens in de uitgestrekte bossen van de Spessart wandelde, waar je uren kunt
dwalen zonder een mens te ontmoeten, ben ik getroffen door de bordjes „Cultures out of limits"; waaruit overduidelijk werd dat hier geen boom stond, of
hij was met overleg daar zo geplaatst en met de meeste zorg omringd terwille
van de houtwinning.
Wij kunnen het „zijn" der dingen nauwelijks nog zien als „zelfstandigheid"
in de zin van „werkelijkheid die geheel in zichzelf en op zichzelf bestaat".
Integendeel, de stoffelijke werkelijkheid vertoont zich steeds in het geheel van
een kosmische samenhang, waarin de mens centraal staat. Het produkt van
menselijke cultuur en techniek verwijst b.v. naar de grondstoffen, die overigens
zelf vaak weer noeste arbeid van de mens veronderstellen, maar die verder door
allerlei relaties met geheel de stoffelijke wereld verbonden zijn, vaak tot in een
bijna onpeilbaar ver verleden toe (steenkool, olie, aardgas). Maar allereerst is
de stoffelijke werkelijkheid wat ze is, door de „bestemming" die de mens eraan
gegeven heeft, de „funktie" die ze vervult in de zelfverwerkelijking van de
mens, in haar „Zuhanden-sein".
Natuurlijk leiden de stoffelijke dingen ook een eigen bestaan, „Vorhandensein' zegt Heidegger. Het ,,Zuhanden-sein" veronderstelt zelfs dit „Vorhandensein". Merkwaardig is echter, dat ik dit „Vorhanden-sein" eerst ervaar, wanneer er storingen optreden in de samenhang van het „zuhanden-sein". Heidegger geeft de volgende situaties: mijn werktuig raakt defect, werkt niet meer,
10) M. Heidegger, Sein and Zeit, Tubingen 1949 (6e ed.) , pp. 67-76.
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weigert dienst; of het ontbreekt eenvoudig; of het keert zich tegen mij, het
wordt voor mij een hindernis. In dergelijke situaties ontdek ik inderdaad, dat
de stoffelijke werkelijkheid een eigen bestaan leidt, „vorhanden" is. Maar —
en dit is nog merkwaardiger — juist in deze ervaring spreek ik spontaan uit,
dat dit „vorhanden-sein" niet het eigenlijke „zijn" is van de dingen. Wanneer
mijn vulpen niet meer wil schrijven, zeg ik ongewild maar veelbetekenend:
„Daar heb je niets aan". Het ontbrekende „bestaat" eerst werkelijk wanneer ik,
mens, het heb aangeboord, geconstrueerd, gemaakt; ook al bestond het reeds
lang in zijn „Vorhanden-sein". Wat mij in de weg staat, belemmert in mijn
zelfverwerkelijking, ver- niet -ig ik, omdat het louter „Vorhanden-sein" der
dingen voor mij waardeloos is en zinloos.
Uiteraard kan ik het „Vorhanden-sein" der dingen tot object van wetenschappelijk onderzoek maken. Maar op datzelfde moment gaat het eigenlijke
zijn ervan, het „Zuhanden-sein", daarachter verborgen. Ik werk dan min of
meer met abstracties. „De planten van de botanicus zijn niet de bloemen in de
wegberm, het geografisch vastgelegde 'ontspringen' van een rivier is geen bron
in de natuur", schrijft Heidegger woordelijk 11).
Neen, het eigenlijke „zijn" van de stoffelijke werkelijkheid is gegeven met
de functie" die zij vervult in de zelfverwerkelijking van de mens, met de „bestemming" die ik, mens, eraan gegeven heb, de „betekenis" en „zin" die ze
voor mij vertegenwoordigt. En dat in de samenhang van geheel de aardse
werkelijkheid waarin ze als „zuhanden" optreedt.
Het lijkt niet moeilijk deze gedachtengang op „brood" toe te passen. Brood
immers is produkt van menselijke arbeid; daarom wordt zijn eigenlijke „zijn"
bepaald door zijn „Zuhanden-sein", de „functie", de „bestemming'', „betekenis" die het voor mij, mens, heeft in geheel de samenhang der aardse werkelijkheid waarin het voor mij dagelijks voedsel is, eerste levensbehoefte, of hoe men
het dan ook wil benaderen.
Belangrijk is nog, dat in de Bijbel brood steeds zo gezien wordt. Brood is
kracht en verkwikking (Ps. 104, 14 - 15 ), is leven voor de mens; geen brood
hebben staat gelijk aan niets bezitten (Amos 4, 6). Vandaar kan de gave van
brood samenvattende uitdrukking worden van alle gaven, ja, van Christus'
zelfgave zelf. Brood is niet alleen leven, het is ook bestemd om gedeeld te
worden. Zodoende wijst het op gemeenschap (met iemand brood eten = zijn
vriend zijn; Ps. 41, 10 — Jo. 13, 18). Zijn brood delen met de hongerige
wordt de beste uitdrukking voor broederliefde (Spr. 22, 9; Ez. 18, 7. 16; Job
31, 17; Is. 58, 7; Tob. 4, 16)1°2)

Welnu, juist dit brood neemt onze Heer in de Eucharistieviering ter hand;
over dit brood spreekt Hij zijn machtig, scheppend woord: „Neemt, eet, dit is
mijn lichaam". Daarmee maakt Hijzelf, Heer van de Kerk, „Eerstgeborene van
heel de schepping" in wie „alles zijn samenhang heeft" (Kol. 1, 15 - 20), in
11) o.c. p.. 70.
12) Zie: art. 'Pain' in: Vocabulaire de Théologie biblique, Paris 1962, kk. 725 - 728.
Persoonlijk ben ik zeer huiverig t.a.v. pogingen dit oersymbool van het menselijk
bestaan te vervangen door 'symbolen' ontleend aan onze huidige burgermans-welvaart. Een 'stukje chocola' kan als geschenk misschien de liefde van de gever beteke
nen, een 'kopje thee met een koekje' desnoods een zekere mate van gemeenschap in
de gave van spijs en drank suggereren --, zij zijn niet in staat de zelfgave te symboliseren die het eigen leven geeft om leven te wekken.
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de consecratie het brood uit deze -- louter aardse — samenhang los om het in
een geheel nieuwe samenhang de „bestemming" te geven „teken" te zijn van
zijn tastbare tegenwoordigheid onder ons in de gave van Zichzelf aan zijn
Kerk. Radicale en tegelijk onomkeerbare, onherroepelijke „verandering van
bestemming" (transfinalisatie), omdat het brood aan de loutere samenhang
van deze voorbijgaande wereld onttrokken wordt om te „functioneren" in de
samenhang van het mysterie der blijvende tegenwoordigheid van de verheerlijkte Heer in zijn Kerk: „Ziet, Ik ben altijd bij u alle dagen tot aan de voleinding
der wereld" (Mt. 28, 20) . Daarmee is dan brood niet langer brood meer in de
werkelijkheid — als u wilt desnoods: de samenhang van het „Zuhanden-sein"
— waarin voor ons, aardse mensen, brood brood is 13) Ik heb zo het idee dat
de unanieme traditie in de Kerk juist deze volkomen „transfinalisatie" heeft
uitgedrukt in de formulering: „brood en wijn worden lichaam en bloed van
Christus"; en Trente in haar begrip „transsubstantiatie". Het „blijven" („remanere” zegt Trente) van brood en wijn op het niveau der mechanische en
chemische wetmatigheden alleen onderwerpt de „blijvende tegenwoordigheid"
van onze Heer onder deze tekenen nog aan de vergankelijkheid van al het
aardse.
Hiermee lijkt ook de vraag naar de duur van Christus' eucharistische tegenwoordigheid beantwoord: zolang brood en wijn in hun natuurkundige en chemische verschijningsvorm („species") blijven bestaan, zijn zij tekenen van
's Heren tastbare tegenwoordigheid onder ons. De „transfinalisatie" (c.q.
„transsignificatie") van brood en wijn is uiteindelijk niet afhankelijk van het
geloof van de mens, maar wordt enkel en alleen voltrokken door het scheppend
woord van de Heer van Kerk en kosmos, dat deze aardse werkelijkheden binnen
de samenhang van zijn verheerlijkt bestaan trekt om ze tot teken te maken van
zijn blijvende tegenwoordigheid onder ons in zijn zelfgave aan zijn Kerk: „Dit
is mijn lichaam voor u", „dit is mijn bloed van het Verbond". Wij knielen
werkelijk voor onze verheerlijkte Heer, tastbaar tegenwoordig onder de tekenen
van brood en wijn zolang deze in hun natuurkundige en chemische wetmatigheden aan ons als brood en wijn verschijnen.
Uiteraard kan dit mysterie alleen in geloof benaderd worden; en wel het
geloof waarin de eucharistische tegenwoordigheid van onze Heer „cultische
concentratie" is op zijn heilswerken en aanwezig-zijn in ons dagelijks leven 14).
Het mysterie van Christus' sacramentele tegenwoordigheid in de tekenen van
brood en wijn heeft een wezenlijke relatie tot cultus en liturgie, en is daarom
alleen voor het geloof herkenbaar binnen de cultische situatie. Ook al zijn
brood en wijn krachtens de eucharistische transfinalisatie lichaam en bloed van
13) Een collega, Dr. J. Mulders S.J., liturgist, heeft hierbij nog het volgende opgemerkt: het begrip „transfinalisatie" schiet zelfs tekort wanneer men zegt: de Kerk geeft
een andere bestemming aan brood. De Kerk geeft in haar liturgische handeling ruimte
aan de handeling des Heren zelf die Zichzelf geeft. Daarom is het noodzakelijk zijnscategorieën te gebruiken, die juist onderstrepen dat het brood niet anders geworden is
doordat wij geloven; de transcendentie van Christus' werken t.a.v. het geloof der Kerk
moet worden vastgehouden.
14) Bedoeld is het volgende: het sacrament is steeds een cultusviering waarin het
heilswerken en de tegenwoordigheid van onze Heer in geheel ons dagelijkse leven
sacramenteel — in en door tekenen — zijn laatste en meest intense zichtbaarheid
ontvangt. Deelname aan deze viering betekent dus gelovige 'concentratie' op deze
tegenwoordigheid van onze Heer in het leven van alledag, in de cultus-handeling die
het sacrament wil zijn.
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Christus geworden, het geloof kan ze alleen als zodanig herkennen binnen de
sfeer van liturgie en cultus. Het tabernakel vergelijken met een „broodtrommel" getuigt niet alleen van tekort aan piëteit maar openbaart tegelijk gebrek
aan inzicht: juist het tabernakel -- of hoe men de noodzakelijke cultische
situatie ook gestalte wil geven — maakt de Christus eucharisticus voor het
geloof herkenbaar.
Ook extreme suggesties in de trant van „na de Mis kun je het brood rustig
aan de kippen geven" zijn onaanvaardbaar; want dat zou de eucharistische
tegenwoordigheid van Christus in de blijvende transfinalisatie van het brood
onttrekken aan de herkenbaarheid voor het geloof. En dat niet alleen op het
moment zelf; neen, vanaf het ogenblik dat men zoiets zou gaan doen, zou deze
eucharistische tegenwoordigheid van onze Heer nooit meer voor het geloof
herkenbaar zijn. Want wanneer het geconsacreerde Brood na de Mis als „gewoon brood" zou behandeld worden, is op geen enkele wijze meer duidelijk te
maken dat het tijdens de Eucharistieviering geen gewoon brood is.
Trouwens, de hele uitdrukking „in de Eucharistie blijft brood gewoon
brood" lijkt een ernstige denkfout te verbergen. Het heeft er de schijn van dat
in een dergelijke uitspraak hedendaagse begrippen als „transfinalisatie" en
„transsignificatie" zijn overgenomen, terwijl tegelijk het middeleeuwse begrip
van de stoffelijke werkelijkheid als „zelfstandigheid" is vastgehouden. Inderdaad is dan „verandering van functie en bestemming" mogelijk zonder dat de
„zelfstandigheid" wordt veranderd. Maar dan wordt ofwel „transfinalisatie"
een loos begrip, hetgeen niet bijdraagt tot een heldere uiteenzetting van de
geloofsleer; ofwel men moet weer teruggrijpen op het begrip „transsubstantiatie" om het blijvend karakter van de transfinalisatie aan te tonen; waarmee men
dan weer bij het uitgangspunt terug is, hetgeen alle moeite overbodig maakt en
bovendien verwarring sticht omdat men de indruk wilde wekken dat men
verder was. Maar de mogelijkheid om „transfinalisatie" aan te nemen zonder
„zijns-verandering" berust dan ook alleen op ontoelaatbare dooreenmenging
van begrippen. Ik heb zo het idee dat heel wat „extremisme" inzake de eucharistische tegenwoordigheid van onze Heer op een dergelijke vermenging van
oude en nieuwe begrippen berust. Het is nu eenmaal een merkwaardige eigenschap van de meeste reacties, dat ze de grondfout waartegen ze reageren laten
bestaan, en alleen een tegenovergestelde houding daartegenover aannemen.
Toch, wanneer men moderne begrippen als „transfinalisatie" en „transsignif icatie" gaat hanteren op een verouderd begrip van de „zelfstandigheid" der
stoffelijke werkelijkheid, gaat men nare (en onnodige) fouten maken.
Misschien is de lezer nu nog geneigd de vraag te stellen, wat onze overwegingen in feite waard zijn. Is met het bovenstaande een enigszins definitief
antwoord gegeven op de momenteel gerezen moeilijkheden? Ik moet eerlijk
bekennen, dat ik dat zelf niet geloof. Ik kan alleen zeggen, dat dit het punt is
waar ikzelf gekomen ben na de nodige studie, na vele gesprekken ook met
collegae en studenten. Maar de tijd gaat tegenwoordig bijzonder snel, vooral
waar het handelt over de ontwikkeling van het theologisch denken. Ik hoop
alleen erin geslaagd te zijn aan te tonen, dat opnieuw denken van het geloofsgegeven der eucharistische presentie van onze Heer geen verlaten behoeft in te
houden van de lijn der kerkelijke traditie; en dat extreme uitspraken die dit
wél doen, als onverantwoord terzijde gelegd kunnen worden.

Martin Luther en de volkstaal
F.

VERLEYSEN S.J.

jaar heeft Martin Luther nodig gehad om van de mis in het latijn over
V
te schakelen naar de mis in de taal van het volk, en het is nooit zijn bedoeling geweest het latijn definitief uit te sluiten. Reeds in 1520 heeft Luther
IJF

definitief gebroken met de katholieke traditie, die op de apostelen teruggaat, en
staat het voor hem vast dat de mis geen offer is, maar uitsluitend een gedachtenisviering van het éne offer van Christus. In deze gedachtenisviering neemt het
woord de voornaamste plaats in en daarom is het nodig de mis te vieren in een
verstaanbare taal. Pas in 1525 zal dit inzicht een concrete liturgische gestalte
krijgen.
Tijdens de overgangsperiode gaat Luther zeer geleidelijk te werk. Hij wil niet
alleen schandaal vermijden, maar vooral de mensen de kans geven om van binnenuit in de nieuwe liturgie in te groeien. Als we dit proces van zoeken en tasten hier even volgen, ontdekken we, ondanks de grote theologische verschillen,
een treffende overeenkomst met de liturgische hervorming van onze tijd.
Theologisch inzicht en kritiek op de mis
In 1520 publiceert Luther een in het latijn geschreven werk dat zich richt tot
theologen, onder de titel: De capitivitate Babylonica ecclesiae praeludium. In dit
geschrift vinden we de boven reeds vermelde dogmatische stelling van Luther
over het wezen van de mis: de mis is slechts een gedachtenisviering van het éne
offer van Christus. Het heilsgebeuren wordt tegenwoordig gesteld in het Woord
en de prediking. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat het Woord tot de mensen
zou komen op een verstaanbare wijze om zo het geloof levend te maken.
Vanuit dit theologisch inzicht in het wezen van de mis begrijpen we Luthers
kritiek:
„Wij betreuren het dat men tegenwoordig in (de Kerk van) de gevangenschap met alle ijver belet dat de woorden van Christus door een leek
zouden gehoord worden, alsof ze te heilig zijn om aan het volk verkondigd
te worden. We handelen dan ook dwaas, wanneer we de woorden van de
consecratie (zoals ze dat noemen) enkel voor ons, priesters, voorbehouden, door ze met stille stem uit te spreken ...." 1 ) .

Ook in zijn preken gaat Luther heftig tekeer tegen de stil gelezen mis, tegen
de mis die gevierd wordt zonder de aanwezigheid van de gemeente, en tegen de
misviering die in feite het testament van de Heer verborgen houdt voor de
mensen:
„Kijk wat ze gedaan hebben met de mis. Eerst hebben ze ons de woorden
van het verbond verborgen gehouden en ons gezegd dat men ze niet moet
mededelen aan leken; het zijn mysterie-woorden, alleen de priester mag ze
tijdens de mis uitspreken. Heeft hier niet de duivel zelf ons op meesterlijke
wijze het voornaamste deel van de mis ontstolen door het met stilzwijgen
te omhullen? Hoe kunnen we weten wat de mis is, hoe moeten we ze
1 ) De captivitate, 1520, in Werke. Kritische Gesamtausgabe, 6. Band, Weimar.
1888, p. 215.
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vieren, als we de woorden niet kennen waarmee ze is opgebouwd? God
geve dat wij, Duitsers, eens mis kunnen lezen in het duits, en de woorden
van diep mysterie uitzingen met luide stem. Waarom mogen wij, Duitsers,
de mis niet lezen in onze taal, wanneer Latijnen, Grieken en zoveel
anderen in hun taal de mis vieren?" 2 ) .

Nu is het wel merkwaardig dat Luther in deze periode geen enkele stap zet
van het theoretisch inzicht naar de praktische hervorming. Hij verandert niets
aan de mistekst noch aan het ritueel, en op liturgisch gebied toont hij zich eerder
reactionair. We kunnen dit afleiden uit de gebeurtenissen. Bij zijn terugkeer van
de Rijksdag te Worms wordt Luther 'geschaakt' en vervolgens verblijft hij tien
maanden op de Wartburg, van 4 mei 1521 tot 1 maart 1522. Ondertussen voeren professor Karlstadt en de Augustijnen van Wittenberg revolutionaire veranderingen in. Met Kerstmis 15 21 viert Karlstadt in de kerk van Wittenberg een
evangelisch Avondmaal, volledig in het duits. Ook de instellingswoorden worden luidop uitgesproken. Bij zijn terugkeer in Wittenberg herstelt Luther de
oude orde. Hij voert opnieuw de latijnse mis in en laat zelfs privémissen toe.
Hij weert enkel de offerterminologie uit de mis 3 ) . In Wittenberg zal de latijnse
mis trouwens blijven bestaan tot in 1536 4 ) .
Eerste hervormingen

We moeten wachten tot Pasen 1523 vooraleer Luther concrete liturgische
richtlijnen geeft. In een geschrift van amper 35 regels, getiteld: Von Ordnung
Gottesdienstes in der Gemeine legt hij vooral de nadruk op de predikatie en de
lezing van de H. Schrift. Rekening houdend met de centrale plaats van het
Woord binnen het geheel van zijn theologisch inzicht in het wezen van de mis,
zouden we verwachten dat Luther als eerste hervorming de lezing van epistel en
evangelie in de volkstaal zou aanbevelen. Hij schijnt echter het latijn te veronderstellen. Luther gaat hierbij uit van de tekst van 1 Kor. 14, waar Paulus een
onderscheid maakt tussen spreken in talen en profeteren. Analoog hiermee
maakt Luther onderscheid tussen de lezing van de Schrift en de uitleg ervan. De
schriftlezing in het latijn beantwoordt aan het 'spreken in talen'; niemand verstaat het en er volgt geen stichting uit noch vertroosting. Daarom moet er uitleg
in de volkstaal aan toegevoegd worden, wat beantwoord aan het profeteren 5).
Luther beseft ondertussen zeer goed dat hij zijn kerk een vorm van Avondmaal-viering moet geven die overeenkomt met zijn theologische princiepen. Zijn
medewerkers, die zijn theologie begrijpen en het probleem van de niet aangepaste liturgische viering aanvoelen, dringen aan op een radicale hervorming. In
december 1523 ontwerpt hij dan voor zijn eigen kerkgemeenschap een Formula
Missere et Communionis, een uitgewerkt mis-schema, in het latijn opgesteld. Op
aandringen van vrienden wordt het door Paul Speratus in het duits vertaald en
onmiddellijk gedrukt te Wittenberg. Een tweede vertaling wordt uitgegeven in
) Ein Sermon von den ne tz en Testament, das ist von der heiligen Messe, 1520, in
Werke, 6. Band, p. 362.
3) R. Stahlin, Die Geschichte des christlichen Gottesdienstes von der I.Irkirche bis
zur Gegenwart, in Leiturgia, 1. Band, Kassel, 1954, pp. 55 - 56.
4) A. Kirchg ssner, Luthers Messrelorm, in Liturgisches Jahrbuch, Munster, XII,
1962, p. 36.
5) Von Ordnung Gottesdienstes in der Gemeine, in Werke 12, pp. 35 - 36.
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Neurenberg. De zielzorgers zijn enthousiast en de vlugge verspreiding van de
Formula bewijst dat ze aan een werkelijk nood beantwoordt 6).
In deze Formula bewaart Luther vele ceremonies, om de zwakken in het
geloof niet te schandaliseren 7 ) . Bepaalde delen van de mis laat hij weg: het
offertorium verdwijnt en ook de canon, die de mis tot een mensenoffer gemaakt
heeft. Wat betreft de liturgische taal schrijft Luther het latijn voor. Het instellingsverhaal wordt luidop gezongen in het latijn, zoals ook de lezingen van
epistel en evangelie, alhoewel Luther er uitdrukkelijk aan toevoegt dat het eigenlijk verkeerd is dit te doen in een taal die het volk niet verstaat. Hij oordeelt dat
de tijd nog niet gekomen is om de volkstaal in te voeren voor de lezingen. Ook
klaagt hij erover dat de perikopen slecht gekozen zijn:
„Zelden worden die passages uit de brieven van Paulus gelezen, waarin
het geloof wordt onderwezen, maar bij voorkeur stukken van morele of
exhortatieve aard, waaruit blijkt dat degene die de epistels heeft gekozen
onvoldoende onderlegd was en een bijgelovige afweger van werken. Men
zou bij voorkeur die delen moeten lezen waarin het geloof in Christus
wordt onderwezen. Ook voor de evangelie-lezingen is het dikwijls maar al
te duidelijk wie de keuze ervan heeft bepaald. Ondertussen zal men de
leemte moeten aanvullen door predikatie in de moedertaal. Wanneer de
dag zal komen dat de mis in de moedertaal wordt gevierd — wat Christus
moge bespoedigen
zal men ervoor zorgen dat de epistels en evangelies
in de mis
„8gelezen worden volgens de meest geschikte en belangrijkste
passages 8).

Ook de volkszang is voor Luther een probleem:
„Ik zou graag zoveel mogelijk liederen in de volkstaal hebben, die het volk
tijdens de mis kan zingen, en die geïnspireerd zijn door de graduales; hetzelfde voor Sanctus en Agnus Dei .... Men kan nu reeds zingen in de
volkstaal, totdat gans de mis in de volkstaal kan geschieden. Maar we
hebben geen dichters, of tenminste we kennen ze nog niet, die in staat zijn
vrome en geestelijke liederen (zoals Paulus zegt) te componeren, die
waardig zijn in de kerk van God gezongen te worden .... Er zijn niet
veel liederen die in aanmerking komen. Ik zeg dit opdat de Duitse dichters
die wellicht bestaan, zich zouden gestimuleerd voelen om ons vrome
teksten te bezorgen 9 ) .

Liturgische experimenten buiten Wittenberg
Terwijl Luther het nog niet aandurft de mis in de volkstaal te vieren, ontstaan
er op verschillende plaatsen experimenten die veel radicaler zijn. Zo schreef
Hartmunt von Cronberg reeds op 14 augustus 1522 aan Luther: ,,Dagelijks
leest men in Ebernburg gedurende de mis een stuk van de epistels en evangelies
in het duits ...." 10) . Hetzelfde jaar heeft men ook in Bazel een duitse mis;
met Pasen 1523 in Alistedt; tijdens de Goede Week van het jaar 15 24 te Neu6) H. Schmidt, Liturgie et langue vulgaire. Le problème de la langue liturgique
chez les premiers Rétormateurs et au Concile de Trente, in Analecta Gregoriana, vol.
53. Romae, 1950, p. 34.
7) Formula Missae et communionis, in Werke 12, p. 205: „Proinde nihil vi aut
imperio tentavi, nec bundus, turn propter imbecilles in fide animos, quibus subito eximi
non potuit tam vetus et insolita, nec inseri tam recens et insueta ratio colendi dei, turn
maxime propter leves illos et fastidiosos spiritus, qui seu dues immundae sine fide, sine
mepte irruunt et sola novitate gaudent, atque statim ut novitas esse disiit, nauseant".
m ) Formula Missae, pp. 209 r 210.
9) ibid., p. 218.
1 ") Brief tveclisel, in Werke 3, 1933, p. 588.
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renberg; de proosten B6hmer en Besler rapporteren dat ze enkel de lezingen in
het duits houden. Op 23 november 1524 schrijven enkele pastors dat ze in
Straatsburg de duitse mis hebben ingevoerd en het latijn afgeschaft waarmee
Rome hen zolang in slavernij heeft gehouden. Tegelijk klagen ze over het verschil in ritus bij de verschillende gemeenten, wat voor velen een teken is van
onstandvastigheid en onzekerheid 11).
Luther geeft er zich rekenschap van dat zijn geloofsbroeders van hem verwachten dat hij radicale liturgische hervormingen zou doorvoeren. Zijn onmacht,
bezorgdheid en diep geloof drukt hij uit in een brief van 14 november 1524,
gericht aan zijn vriend Nicolaus Hausmann, die had aangedrongen om eenheid
te brengen in de ceremonies: ,,Wat betreft de mis in de volkstaal, ik verlang ze
meer dan dat ik ze beloof, omdat ik niet in staat ben tot zo een werk, dat terzelfdertijd muziek vraagt en geestelijke inhoud. Ondertussen laat ik toe dat
iedereen zijn inspiratie volgt, totdat Christus het andere gegeven heeft" 12) .
Liturgische vrijheid

Vrijheid in het uitwendige is een van Luthers geliefde thema's. Hij zal de
volkstaal nooit opleggen. Het evangelie en de beschrijving van de christelijke
cultus, zoals Paulus het ons heeft nagelaten in 1 Kor. 14, laat het gebruik van
vreemde talen toe, wanneer deze worden uitgelegd in de volkstaal. De volkstaal
zonder meer opleggen is het geweten van de mensen bezwaren, wat on-evangelisch is 13 ). De reden waarom Luther dan toch de volkstaal verkiest ligt in het
feit dat de volkstaal het geloof van de eenvoudige mens versterkt. Het gebruik
van de volkstaal moet men beschouwen als een dienst aan de naaste 14 ) .
Luther is er steeds op bedacht dat de nieuwe cultus zou groeien van binnenuit.
De hervorming van de cultus is geen bevel, maar een uitnodiging in vrijheid; de
nieuwe liturgie zal aanvaard worden als teken en uitdrukking van een persoonlijke houding. Degene die liturgische voorschriften uitvaardigt, moet zich laten
leiden, niet door zijn gezag, maar door de liefde voor zijn broeders. Het is uit
liefde voor zijn eigen gemeente dat Luther tenslotte een poging zal doen om een
duitse mis samen te stellen 15).
Normen voor het vertalen van teksten

Wat het vertalen van de liturgische teksten betreft, stelt Luther hoge eisen.
Einde 1523 schrijft hij aan de literair begaafde humanist Spolatin:
„Het zou te wensen zijn dat men naar het voorbeeld van de profeten en de
oude kerkvaders, psalmen zou maken voor het volk, dit betekent: geestelijke liederen, zodat door de zang het Woord Gods tussen het volk blijft.
We zoeken dan ook overal dichters. Aangezien gij én de tijd hebt én de
gave om elegant duits te schrijven, en ge door de praktijk geoefend zijt,
vraag ik U met ons mee te werken; beproef enkele psalmen te transponeren tot lied, zoals ik U hier een voorbeeld geef. Vermijd echter woorden
die nieuw zijn en gezocht; het moet binnen het bereik liggen van het volk,

11) H. Schmidt, o.c., pp. 35 - 36.
12) Brief wechsel, p. 373.
13) H. Schmidt, o.c., p. 40.
14) ibid. pp., 42 - 43.
15) ibid., p. 45.
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zo eenvoudig en zo volks mogelijk, in zuivere taal, en geschikt om te
zingen. De betekenis moet helder zijn en zo dicht mogelijk bij de psalmen
b lijven. Dus vrij vertalen en de betekenis weergeven; laat letterlijk vertaalde woorden weg maar zet ze om in aangepaste termen. Ik zelf heb
niet het talent om te realiseren wat ik verlang" 16) .

En een jaar later, tegen het einde van

15 24, schrijft

hij deze tekst:

„Ik zou wel graag een duitse mis hebben, en ik ben er reeds mee bezig,
maar ik zou willen dat ze een duits karakter zou hebben. Dat men de
latijnse tekst vertaalt en de latijnse taal en noten behoudt, laat ik gebeuren. Maar het klinkt niet echt noch overtuigend. Zowel de tekst als de
muziek, accent, melodie en ritme moeten uit de moedertaal komen. Anders
is het allemaal nabootsen, gelijk de apen doen" 17) .

De duitse mis
Wanneer Luther een eerste voorontwerp voor een duitse mis klaar heeft,
stuurt hij het ter goedkeuring aan de keurvorst. Deze zendt, op Luthers aanvraag, de hofkapelmeesters Konrad Ruppf en Johann Walther naar Wittenberg,
om het muzikale deel uit te werken. Het werk komt klaar en we horen een echo
van Luthers verwachtingen in een brief van 28 oktober 1525 aan de pastors van
Erfelt: „ .... morgen, zondag, wagen we een publiek experiment, in de naam
van Christus. Het zal een mis zijn in de volkstaal, voor leken; de dagelijkse
cultus blijft in het latijn, maar men zal er lezingen in de volkstaal aan toevoegen .... " 18) .
Op zondag 29 oktober 1525 wordt in de parochiekerk van Wittenberg de
eerste duitse mis van Luther gevierd. Na de preek wijst Luther de gemeente op
de ingevoerde veranderingen:
„We zijn begonnen met de poging een duitse mis op te stellen. Ge weet dat
de mis de voornaamste uiterlijke eredienst is en dat ze is ingesteld tot
vertroosting van de ware christenen. Daarom vraag ik U, christenen, God
te bidden en te smeken dat deze poging Hem aangenaam zou zijn. Gij
hebt dikwijls gehoord dat men niets moet leren tenzij Gods Woord en dat
men slechts moet verordenen en voorhouden wat aan God behaagt. Men
zal niet alleen op zijn eigen inzicht bouwen ... dan komt er niets goeds
uit voort. Daarom heb ik zo lang geweigerd een duitse mis op te stellen.
Ik wou de valse profeten geen kans laten zich op deze zaak te storten
zonder nadenken, en zonder te weten of God het gewild heeft. Maar aangezien zoveel personen uit alle landen het me gevraagd hebben in geschriften en brieven, en dat de wereldlijke overheid er mij toe aanzet, kan ik
geen excuses meer vinden en moet ik wel inzien en voor waar houden,
dat het de wil van God is. Wat van onszelf komt moet ten onder gaan
en stinken, zelfs al is het uiterlijk groot en schoon. Maar als het van God
komt zal het blijven bestaan, zelfs al ziet het er dwaas uit. Wat God doet,
blijft bestaan, ook al bevalt het niemand. Daarom vraag ik U de Heer te
bidden dat het een welgevallige mis zou zijn, dat ze zou blijven bestaan
tot zijn lof en eer" 19) .

In december 1525 stuurt Luther de eerste exemplaren van de 'Deutsche
Messe' aan zijn vrienden. Hij voegt er aan toe dat ze voorzichtig moeten zijn, en
16) Briefwechsel, p. 220.

17) Wider die himmlichen Propheten, von den Bildern and Sakrament, 1525,
Werke 18, 1908, p. 123.
18) Briefwechsel, p. 591.
19) Deutsche Messe and Ordesdienst, 1526, in Werke 19, 1897, pp. 50 - 51.
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eerder doorgaan met hun eigen gewoonten, dan de zwakken in het geloof te
schandaliseren door teveel veranderingen. Begin 1526 verschijnt de 'Deutsche
Messe' in druk, wordt hetzelfde jaar driemaal herdrukt te Wittenberg en zeven
maal elders, zo groot was het verlangen dit werk van Luther te bezitten 20)
Zoals de titel het aanduidt is deze mis volledig in de volkstaal. In de inleiding
geeft Luther de princiepen aan die hem bij zijn werk hebben geleid. De organisatie van de liturgie is niet nodig voor hen die reeds christen zijn, maar voor
hen die het niet zijn of het nog meer moeten warden. De uitwendige cultus moet
het geloof doen bloeien en is vooral bestemd voor de eenvoudige mensen en de
jeugd. Het doel van de cultus is niet God te eren, maar het Woord Gods te
onderwijzen. Luther onderscheidt drie soorten van cultus en ook drie soorten
misviering.
Ten eerste de latijnse mis:
„In geen geval wil ik het latijn uit de dienst verwijderen, want het is mij
vooral om de jeugd te doen. Zo het in mijn macht lag en in de veronderstelling dat we zo goed hebreeuws en grieks zouden kennen als latijn,
en wanneer deze talen de hoogstaande muziek en liederen hadden van het
latijn, dan zou men om de andere zondag de mis zingen en lezen in vier
talen: in het duits, latijn, grieks en hebreeuws. Ik wil niet weten van
mensen die enkel aan één taal houden en de andere verachten. Want ik
zou graag de jeugd opvoeden en mensen die in vreemde landen Christus
kunnen dienen en met de mensen spreken, zodat het met ons niet gaat als
met de Waldenzen in Bohemen, die hun geloof en hun taal zo afgesloten
hebben dat ze met niemand verstaanbaar en begrijpbaar kunnen spreken,
tenzij hij van tevoren hun taal geleerd heeft ..." 21 ) .

Ten tweede de duitse mis. De eenvoudige mensen moeten gesterkt worden in
het geloof, en dit is slechts mogelijk in de volkstaal.
Ten derde de waarachtige evangelische dienst. Echte christenen moeten niet
publiek samenkomen, maar in de intimiteit, in kleine groepen en in private
huizen. Ze zullen uitkomen voor hun geloof door gebed, lezing en viering van
het Avondmaal en andere werken; uitwendige ceremonies mogen wegvallen,
want alles is bij hen gericht op het Woord Gods, gebed en liefde.
Na deze inleiding geeft Luther een korte beschrijving van de nieuwe mis,
onder de titel Von dein Gottis Dienst, en ook een voorbeeld van een Duitse mis
Des Sontags f iir die Leyen. Dan volgen enkele voorbeelden van liederen en het
besluit, waarin Luther nogmaals zijn principes aangeeft.
Besluit
Wanneer de Vaders van Trente op 17 september 1562 de ban uitspreken
over „iemand die beweert dat de mis alleen in de volkstaal moet gevierd worden", dan wordt daar, naar de letter, de Luther niet mee bedoeld die we gevolgd
hebben van de jaren 1520 tot 1525. Het waren vooral de scherpe affirmaties
van zijn volgelingen die de reactie van het concilie uitlokten. Luther zelf stelt
zich voortdurend de vraag of zijn hervormingswerk overeenkomt met de wil van
God en hij zal zich altijd laten leiden door zijn (van het onze afwijkend)
theologisch inzicht in het wezen van de mis.
20) H. Schmidt, o.c. p. 48.
21) Deutsche Messe, p. 74.
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Het oordeel van de Lutherse liturgist Rudolf Stáhlin over het geheel van het
liturgisch hervormingswerk van Luther is streng, maar strenger moet men misschien nog oordelen over de misbruiken in de Kerk, waartegen de diep religieuze Luther zo scherp reageerde. „Wij moeten de grenzen van Luther als
liturgist duidelijk erkennen. Luther houdt geen rekening met de theologische
betekenis van de liturgie-structuur en evenmin heeft hij aandacht voor de ontvouwing van het hele heilsgebeuren in het liturgisch handelen. Maar ook dat
w as providentieel. Want het feit dat in de zestiende eeuw een traditie afbrak
die tot op de apostelen terugging w as een oordeel over de misbruiken van de
Middeleeuwen. De Reformatie heeft liturgisch de aansluiting met de Oude
Kerk, die zij zocht, niet gevonden. Ze heeft een zwaarwegende verarming van
het bidden van de Kerk tot gevolg gehad en het definitieve verlies van die grote
eucharistische visie op de gehele heilsgeschiedenis, waartoe de Oude Kerk nog
bekwaam was, maar waarop zeker reeds de Middeleeuwen geen klare kijk meer
had" 22)

22 )

R. Stahlin, o.c. p. 60.

Her communisme van morgen I
JAN P. SCHUIJF

communistische wereld is op drift. De afgelopen tien jaren hebben
bewezen, dat een begrip als 'destalinisatie' heel wat meer betekent dan
alleen maar een matiging van het totalitaire regiem. De dood van Stalin betekende tevens het einde van een dogmatisch tijdperk, het einde van een
pseudowetenschap. Dat wil overigens niet zeggen, dat het dogmatisme en de
pseudowetenschappelijkheid in alle communistische kringen zijn uitgestorven.
Van bijna elk gebied van de wetenschap geldt nog dat er dagelijks handboeken
en studies verschijnen waarin niets of slechts heel weinig van de 'destalinisatie'
te bespeuren valt. Maar het gezag van de officiële leer brokkelt af en aan de
periferie verschijnen — nu eens voorzichtige, dan weer gedurfde — thesen en
artikelen die veel meer van een inspiratie getuigen dan de starre dogmatiek en
die daardoor ook zo'n grote invloed hebben.
De veranderingen welke de communistische levensbeschouwing ondergaat,
bestrijken vrijwel alle facetten van het leven, maar niet overal in gelijke mate.
In een land als de Sowjetunie, waar al eeuwenlang een rijke wijsgerige traditie
ontbreekt, is zo goed als niets van een vernieuwing van de marxistische wij sbegeerte te ontdekken. Men kan dat ook nauwelijks verwachten. De nieuwe
ideeën welke de Russen ontwikkelen, liggen vooral op het pragmatische vlak:
de natuurkunde, de biologie en de economie. De relativiteitstheorie — die niet
strookte met de opvattingen van de marxistische kosmologie — moest op de
duur erkend worden omdat men anders ieder plan voor een reis naar de maan
had kunnen schrappen. De biologische dwalingen van Mitsjoerin en Lyssenko
mochten dan al de directe consequentie zijn van hetgeen Friedrich Engels ooit
had geschreven, zij moesten toch veroordeeld worden, omdat het werk op alle
kweekstations volkomen nutteloos bleek en bovendien een zware druk op het
staatsbudget betekende. Het marxistische dogma waarbij de centrale planning
het hoogste beginsel was en waarin begrippen als premie en winst een taboe
vormden, moest gewijzigd worden. Professor Liberman kreeg de mogelijkheid
om met zijn 'vrijere theorie' te experimenteren.
Men kan er natuurlijk op wijzen dat in de genoemde gevallen duidelijk
sprake is geweest van opportunisme. Wanneer jarenlang blijkt dat een bepaalde
theorie volkomen ondeugdelijk is, wordt het op de duur toch tijd dat de theorie
gewijzigd wordt. Maar men dient dan toch wel te bedenken dat voor een van
een ideologie afhankelijke wetenschap hetzelfde geldt als voor een wetenschap
welke vanuit een religieus dogma wordt beoefend: zij kan slechts moeilijk tot
onafhankelijkheid geraken en zij zoekt haar criterium in het ideologische of
religieuze dogma.
Nog veel sterker geldt dit voor de geesteswetenschappen. Toch zijn er ook op
dit gebied ingrijpende veranderingen in de communistische wereld te bespeuren.
Ook hier kan men weer een opportunistische trek waarnemen. De oude communistische ideologie was heel wel in staat gebleken om te forceren tot revoluties.
Zij had ook nog de inspiratie kunnen leveren voor het uithouden en zelfs winnen van een tweede wereldoorlog. Maar op een jongere generatie, die geen weet
meer heeft van revolutie of oorlog, had ze geen invloed meer. Voor de levens-
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problemen, die slechts in tijden van betrekkelijke rust komen bovendrijven, had
de oude ideologie geen enkel antwoord. Die problemen mochten bovendien
in naam van die ideologie niet eens gesteld worden. Maar die problemen bestonden nu eenmaal en ze werden steeds dringender gesteld. In de Sowjetunie
vonden die problemen een uitlaat in de literatuur. Een antwoord kon men
echter niet geven. Het gebrek aan werkelijk wijsgerig inzicht had men hier
jarenlang trachten te verbergen achter een soort nieuwe wetenschap: de citatologie. Alles moest worden opgelost met het citeren van uitspraken van Marx,
Engels, Lenin, Stalin en zelfs Chroesjtsjow. Ook de esthetica werd hiervan een
slachtoffer.
In andere landen had het marxistische denken ook een intellectuele elite
bereikt. Hoewel onder de georganiseerde druk van de partij ook voor hen het
dogma jarenlang doorslaggevend bleef, trachtten zij toch hun wijsgerig, inzicht
te verdiepen. En toen de destalinisatie een feit werd, keerden zij zich opnieuw
tot de marxistische inspiratie. Dit proces speelt zich af in die landen van
Oosteuropa waar altijd een bloeiende wijsgerige traditie heeft bestaan: Polen,
Tsjechoslowakije en Oost-duitsland. Hetzelfde vindt ook plaats in de kringen
van Westeuropese marxisten. Men denke bij voorbeeld slechts aan de Franse
partijideoloog Roger Garaudy, die met zijn opzienbarende nieuwe visie op de
marxistische esthetica een bron voor veel discussie is geworden.
Ogenschijnlijk ligt er een grote afstand tussen de wijsgerige vernieuwingen
welke binnen het communisme plaats vinden en de 'praktische verbeteringen'
welke door de politieke en ideologische leiders warden aangebracht. Een wijziging van het economisch systeem of een andere koers in de politiek in de richting van een vreedzame coëxistentie behoeft op zich nog niets te maken te hebben met een filosofisch revival.
Waar het echter het communisme betreft, liggen de zaken anders. De communistische ideologie is een hechte eenheid. Hapert er op één enkel punt een
radertje, dan dienen alle andere radertjes bijgesteld te worden. Voor het
communisme is de kwestie van de ideologie van het allergrootste belang. Het
presenteert de marxistisch- leninistischer leer immers als een hecht filosofisch
systeem, dat antwoord geeft op de laatste vragen naar leven en wereld en dat
tevens een praktisch program wil zijn voor de mens en maatschappij. Er bestaat
binnen de communistische doctrine een wisselwerking tussen alle gebieden van
het leven. Het lijkt ons dan ook, dat alle vernieuwingsverschijnselen binnen de
communistische wereld slechts in hun éénheid begrepen kunnen worden. Wil
men echter de drijfveren en de inspiratie van deze vernieuwingen begrijpen, dan
dient men zich in eerste instantie te verdiepen in de revival van de marxistische
wijsbegeerte.
De angst voor de eenzaamheid
Wat is de zin van het leven ? Is de mens vrij in al zijn beslissingen, wanneer
hij een keuze doet uit een van de mogelijke gedragswijzen? Wat betekent het,
dat de mens vrij is in zijn beslissingen?
Wie deze vragen leest, kan nauwelijks geloven dat zij door een marxist gesteld
worden. Toch vormen deze zinnen het begin van een opstel dat de Poolse
filosoof Adam Schaff drie jaar geleden publiceerde onder de titel Het lot van
de mens als object van de filosofie.
8
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Adam Schaff is de enige orthodox-marxistische filosoof van het huidige
Polen. Totdat de Poolse lente in 1956 aanbrak, had hij zich sterk geïdentificeerd met het traditionele stalinistische denken, wat hem er niet van kon weerhouden daarna de persoonsverheerlijking van Stalin scherp te veroordelen.
Schaff geldt ook buiten Polen als een van de voornaamste en veelzijdige theoretici van de orthodoxe marxistische filosofie. Vooral Westerse critici menen in
hem een radicaal vernieuwer van het marxisme te zien. Dit lijkt ons niet geheel
juist, omdat hij steeds binnen de grenzen van de marxistisch-leninistische stellingen blijft. Het belangrijke van Schaf f s filosofie is echter dat hij nieuwe problemen aansnijdt, problemen die vóór hem buiten de marxistische horizon
hadden gelegen.
Vooral in de essays welke Schaff in Przeglad Kulturalny (De culturele revue)
heeft gepubliceerd, confronteerde hij zijn lezers (en de politieke leiders) met
een hiaat in de gangbare marxistische wijsbegeerte. Hij ging daarbij uit van de
actuele situatie in Polen en vroeg zich af: hoe is het mogelijk dat het existentialisme in Polen — vooral op de jongere generaties — zo'n grote invloed heeft
gekregen?
Zijn antwoord kon niet anders zijn dan een kritiek op het traditionele marxistische denken: „Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de band die het marxisme
met de revolutionaire arbeidersbeweging heeft, van ons eiste dat wij ons concentreerden op de juiste ontwikkeling van het maatschappelijke. De praktische,
politieke belangstelling van het marxisme is er de oorzaak van, dat de vragen
die ontstaan naar aanleiding van de feitelijke eenzaamheid van de mens -- en
de specifieke problemen welke daaraan verbonden zijn — terzijde werden geschoven".
Het marxisme, zo meent Schaff, heeft nauwelijks de tijd gehad om een filosofie van het individu, de verantwoordelijkheid van de eenling en de zin en
waarde van het leven te ontwikkelen. Andere, westerse, 'kapitalistische' levensbeschouwingen, met name het existentialisme, deden dit wel.
De vraag naar de eigen verantwoordelijkheid van het individu is momenteel
vanzelfsprekend. De eerste helft van de twintigste eeuw is zeer rumoerig geweest. Wereldoorlogen, revoluties en maatschappelijke omwentelingen wisselden elkander snel af. Dit alles deed en doet een voortdurend beroep op de mens
om op persoonlijke wijze de veranderingen op cultureel of maatschappelijk vlak
te aanvaarden of te verwerpen. Terwijl ook de kennis die de mens verkreeg
door de ontdekkingen van het atoomtijdperk het individu angstige vragen
deden stellen omtrent de grenzen van zijn eigen verantwoordelijkheid. Het
probleem van het alleen-zijn, van de eigen verantwoordelijkheid, werd het
centrale punt van het gedachtenleven. En juist omdat het marxisme op dit alles
geen antwoord had, zochten velen een oplossing bij andere levensbeschouwingen, met name bij het existentialisme.
De gewraakte revisionistische marxisten hadden pogingen gedaan om marxisme en existentialisme te verzoenen.
Daarom is het uitgangspunt van Schaff ook een analyse van de verhouding
tussen marxisme en existentialisme. Direct na de tweede wereldoorlog had reeds
een Lukacs daarover geschreven en in Polen en Frankrijk hield menig marxist
zich met deze problemen bezig. De meeste marxisten maakten echter een grote
fout: terwijl zij het antwoord van het existentialisme verwierpen, schoven zij
ook de vragen terzijde die deze filosofie opriep. Schaff daarentegen benadrukt,
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dat een filosofie welke de vragen over de mens niet kan of wil beantwoorden,
gedoemd is om te verdwijnen.
De directe aanleiding tot het schrijven van zijn essays vond Schaff in het in
1960 verschenen boekwerk over het marxisme van de hand van J. P. Sartre,
Critique de la raison dialectique. Uitvoerig beleed Sartre hierin dat het marxisme de enig creatieve en juiste filosofie was. Hij verwierp wel het dogmatisme
en besteedde de grootste aandacht aan het feit dat de marxisten nog geen oplossing voor de problemen van het menselijk individu hadden gevonden. Het
marxisme behoefde daarom een aanvulling, zo betoogde hij, en deze aanvulling
kon slechts gegeven worden door het existentialisme.
Schaff antwoordde hierop: „Het centrale punt, waaromheen alle andere verschillen tussen marxisme en existentialisme kunnen worden gegroepeerd, is de
opvatting van het individu. Dit is een probleem van het menselijk wezen, een
menselijk probleem". De neopositivistische zienswijze (in Polen nog zo sterk
vertegenwoordigd), dat het probleem van de eenzaamheid van de mens onwetenschappelijk is, werd door Schaff van de hand gewezen. Ook Sartre's
existentialisme kan Schaff niet zonder meer aanvaarden. Maar aan de hand van
Sartre's theorieën ontwikkelt hij een eigen filosofie van de mens, waarbij hij
erkent dat de mens samen met de ander leeft en samen met de ander werkt.
En daarmee was Schaff de eerste filosoof geworden die het begrip intermenselijke relatie in het marxisme introduceerde.
De persoonlijke beslissingen van de mens geschieden volgens een waardensysteem, een moraal. „Natuurlijk is een keuze daarbij niet willekeurig, maar
sociaal bepaald". De keuze is een fundamentele situatie van de mens. Bij de
keuze heeft de mens een onvervangbare taak. Niemand kan voor een ander
kiezen. Maar er zijn wel invloeden van buiten waardoor de menselijke keuze
een bepaalde richting uitgaat. Het is vooral de geschiedenis die de mens bij zijn
keuze bepaalt.
Wanneer men deze analyse van het mens-zijn overziet, moet men constateren
dat Schaff niet veel meer doet dan op de problemen wijzen. Zijn filosofie van
de mens bestaat slechts uit vragen; de antwoorden weet hij nog niet. Wél geeft
hij een richting aan waarin het marxistische denken zich moet ontwikkelen.
Hij erkent namelijk dat een confrontatie met andere levensbeschouwingen van
het grootste belang zal zijn en hij noemt met name het existentialisme en
personalisme. Hij ziet ook in dat het benadrukken van de collectiviteit — hetgeen het marxisme altijd heeft gedaan — niet voor alles een oplossing kan
bieden. Intuïtief voelt hij aan dat ook de mens als eenling zijn eigen problemen
heeft, dat hij naarstig zoekt naar de zin van zijn eigen bestaan, dat hij aanvoelt
dat het bestaan niet geheel en al is uitgeput met zijn dienst aan de gemeenschap.
Evenals Harich en Bloch in Oostduitsland en Machovec in Tsjechoslowakije,
heeft ook Schaff de aandacht van de marxisten gevestigd op humanistische
beginselen. De aandacht voor de mens als eenling enerzijds en de tolerante
houding ten opzichte van 'foutieve oplossingen' anderzijds, zijn kenmerkend
voor deze marxistische humaniteit.
De filosofie van de nar

Alles weer opnieuw durven overdenken is een teken van kracht. Belangrijke
levensbeschouwingen vernieuwen zich voortdurend. De aanhangers ervan trach-
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ten telkens opnieuw hun oorspronkelijke inspiratie ten leven te wekken. Dit
levensproces voltrekt zich momenteel ook aan het marxisme. Het dogmatisme
van de stalinistische periode heeft de ontwikkeling van het marxisme tegengehouden. Een strak schema van niet met de feiten kloppende theorieën was het
armzalige restant van wat men eens als een meeslepende inspiratie had beschouwd. De jonge Poolse filosoof Leszek Kolakowski is één dergenen die
begrepen dat de traditie van het marxisme was uitgehold en dat het marxisme
daardoor zichzelf tot onvruchtbaarheid had gedoemd.
Kolakowski behoort tot de jonge generatie van Poolse marxisten. Hij werd
vooral bekend door zijn boek dat in de duitse vertaling Der Mensch ohne
Alternative heet. Veelzeggender is de ondertitel: 'Von der Mëglichkeit und
Unmëglichkeit Marxist zu sein'.
De serie opstellen welke in dit boek gebundeld zijn, opent met een felle
kritiek op de ideologische gang van zaken. Kolakowski maakt een onderscheid
tussen een institutioneel en een wetenschappelijk marxisme. De eerste vorm is
de ideologie van het partijapparaat, welke van bovenaf wordt vastgesteld. Het
wetenschappelijke marxisme daarentegen is de leer van Marx zelf en van al
degenen die in Marx' geest verder willen denken. Kolakowski meent dan ook
dat de politieke instanties zich bij beslissingen moeten laten leiden door de
intellectuelen in plaats van dat zij hun een wijze van denken voorschrijven. Hij
wil een marxisme in beweging. De marxistische visie geeft hij niet op — zijn
afwijzen van de religie en zijn alles verhopen van de wetenschap bewijzen dat
overduidelijk —, maar hij wil Marx ook dóórdenken.
Het denken van Marx behoeft niet alleen aanvulling, maar ook correctie.
Tussen Karl Marx en onze dagen liggen immers honderd jaren. Er is in die tijd
te veel veranderd om alles maar klakkeloos over te kunnen nemen. De geschiedenis heeft Marx bijvoorbeeld niet geheel in het gelijk gesteld, en het zou
volgens Kolakowski onwaarachtig zijn dit te ontkennen.
Een van zijn meest interessante opstellen heet ,,De priester en de nar". Op
frappante wijze beschrijft hij hierin zijn visie op de godsdienst. Juist op dit
gebied corrigeert hij Marx. In tegenstelling tot Marx blijkt Kolakowski wel oog
te hebben voor het wezen van de religie. Hij vervloekt haar dan ook niet en
maakt haar evenmin belachelijk. Maar op redelijke gronden tracht hij de godsdienst af te wijzen.
„Bijna in ieder historisch tijdperk waren de filosofie van de priester en de
filosofie van de nar de twee grondvormen van geestescultuur. De priester is de
bewaarder van het absolute, de nar is de twijfelaar aan alles wat vanzelfsprekend is. Hij verkeert weliswaar in goed gezelschap maar hij behoort er niet toe
en zegt daarom brutaliteiten. De houding van de nar bestaat er in, voortdurend
er over na te denken of tegengestelde ideeën misschien geen gelijk hebben. Zijn
houding is van nature dialectisch. Zij wordt echter niet geregeerd door de zucht
naar tegenspraak, maar door het wantrouwen ten opzichte van de gestabiliseerde
wereld. Het conflict tussen de filosofie van de nar en de filosofie van de priester doet denken aan de botsing tussen de onverdragelijke eigenschappen van een
mens in de puberteit en de onverdragelijke eigenschappen van een verkalkte
grijsaard. Het onderscheid bestaat echter hierin, dat men de eerste kan genezen.
Zowel de priester als de nar doen de geest in zekere zin geweld aan: de priester
met de halsband van de catechismus, de nar met de naald van de spot. Het
overwicht van de aanhangers van de mythologie boven haar critici schijnt onver-
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mijdelijk te zijn. Misschien moet de wens naar het absolute, het streven naar de
opheffing van alle spanningen een onvergelijkelijk grotere plaats innemen dan
het toenemen der spanningen, mits het geheel niet in de lucht moet vliegen.
En wanneer dit zo is, is daarmee het bestaansrecht van de priester verklaard; dit
is echter nog geen reden om zich er bij aan te sluiten. Het priesterschap is
derhalve niet slechts een bepaalde geestelijke verhouding tot de wereld, maar
ook een bepaalde bestaansvorm van de wereld zelf, namelijk het voortbestaan
van de praktische werkelijkheid die al niet meer bestaat. Omgekeerd komt in
de gestalte van de nar datgene tot gelding wat slechts een mogelijkheid is, en
wat in hem werkelijk wordt zonder dat het feitelijk bestaat. Wij kiezen de
filosofie van de nar. Wij komen op voor buitenintellectuele waarden zoals ze
tot uitdrukking komen in die houding waarvan wij de gevaren en de absurditeiten hier hebben beschreven. Het gaat ons om een visie op de wereld waarin
die elementen van het menselijk handelen die het moeilijkst te verenigen zijn,
met elkaar worden verbonden; het gaat ons om goedheid zonder toegevendheid,
moed zonder fanatisme, intelligentie zonder vertwijfeling en hoop zonder
blindheid".
Wij hebben ons aan dit lange citaat gewaagd omdat het niet alleen interessant is vanwege de gedachte die er in wordt ontwikkeld, maar ook door het
typische taalgebruik van deze jonge, marxistische filosoof. Zijn taal doet in
niets denken aan de vertrouwde communistische slogans. Zijn uitdrukkingswijze is maximaal persoonlijk en reeds daardoor onderscheidt hij zich wezenlijk
van de orthodoxe marixstische denkers. Kolakowski is dan ook een symbool
geworden voor de ontwikkeling binnen het marxisme: van een dogmatische
ideologie naar een filosofie die een bepaald zicht geeft op de werkelijkheid.
Een andere filosofie, bij voorbeeld die van het christendom, veracht hij niet.
Hij ziet de godsdienst zelfs als het enige alternatief, indien hij zijn eigen
conceptie zou moeten opgeven. Het spel van de nar trekt hem echter meer aan.
Hij geeft toe, het is een absurd spel, maar als hij het wint zal hij iets hebben
bijgedragen tot een betere wereld. Hij noemt zijn houding ook wel 'de inconsequentie' en tekent daar uitdrukkelijk bij aan, dat juist de inconsequentie de bron
is van alle tolerantie.
De beste interpretatie van Kolakowski's filosofie werd tot op heden door
Prof. Delfgaauw gegeven, waar hij haar definieerde als „een filosofie onder
andere, een filosofie waaraan de marxist zijn voorkeur geeft, omdat zij hem in
de huidige wereld de beste leidraad voor zijn handelen verschaft". Heel terecht
concludeert hij dan ook: ,,Men kan het ook zo formuleren: het marxismeleninisme is in Polen verdwenen. Het marxisme is overgebleven en een marxisme in de geest van Marx: ondogmatisch, een paging de werkelijkheid te begrijpen en te veranderen". Dit geldt voor Kolakowski, ook voor Schaff en voor al
degenen die in Polen onder hun invloed staan. Maar het geldt evenzeer voor
vele filosofen in Oostduitsland en in Tsjechoslowakije.
Levend realisme

De diepste roerselen van de mens als eenling komen met name in de kunst
tot uitdrukking. Het is dan ook geen toeval dat het communisme altijd gepoogd
heeft een vaste greep op de kunst en de kunstenaar te krijgen. En daarmee komt
men bij het kernprobleem van de marxistische esthetica. Vanuit het marxisme
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kan men conclusies trekken over de sociale uitwerking van geestesuitingen; de
invloeden van filosofische en politieke stromingen kan men ontleden door zich
af te vragen wat de consequenties zijn voor de maatschappelijke verhoudingen.
Men kan artistieke processen in een concreet maatschappelijk verband plaatsen.
Maar dat alles heeft nog niets te maken met een kunstbeoordeling, met de
wetten van de esthetica. Want die worden bepaald door de projectiekracht van
de kunstenaar en het receptievermogen van de criticus, of liever: van het
publiek. En in deze verhouding is een subjectieve, individuele factor onontbeerlijk. Daarmee wisten de marxistische estheten tot nu toe weinig raad.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de marxistische kunstkritiek in het slop
terecht kwam. Want er was bovendien ook een nood van binnenuit. Tal van
jongere schrijvers worden niet meer geïnspireerd door gigantische fabrieken,
grootse waterbouwkundige projecten of succesvolle partijbijeenkomsten, ook al
blijven die jongeren nog overtuigd communist. De stelselmatige verheerlijking
van het collectief heeft bij hen de vraag doen opkomen: wie zitten er eigenlijk
in dat collectief ? Op een gigantische fabriek kon wel eens een arbeider werken
die een diep leed met zich meedraagt. Een succesvolle komsomolsecretaris zou
zich wel eens zeer eenzaam kunnen voelen. Is liefde niet belangrijker dan het
ontginnen van Siberië ? Wat kan er niet allemaal in een mens omgaan, gedachten en verlangens, die niets te maken hebben met de collectiviteit, alleen maar
met die ene ander, of vaak alleen maar met jezelf.
Bovendien is er ook de kennismaking met de Westeuropese literatuur. Voor
vele marxistische kunstenaars was dit een bevrijdende ervaring. Schrijvers als
Green en Miller blijken juist die menselijke toets aan te slaan die de marxistische kunstenaars nodig hadden. Het is niet toevallig dat de definitieve veroordeling van de communistische kunstcriteria — het socialistisch realisme — uit
het Franse kamp is gekomen. De Franse communisten hebben altijd een sterk
en tamelijk onafhankelijk intellectueel kader gehad en zij hebben zich nooit
ingelaten met artistieke dogma's welke vanuit Moskou werden gedecreteerd. De
genadeslag voor het socialistisch realisme is gekomen van de kant van de franse
partij-filosoof Roger Garaudy, wiens boek Realisme zonder grenzen ook in het
Nederlands is verschenen.
De ondertitel van dit boek spreekt voor zichzelf: „Vraagstukken van de
marxistische kunstbeoordeling tegen de achtergrond van het werk van Picasso
en Kafka". Garaudy heeft bewust deze kunstenaars gekozen omdat zij zo lange
tijd in de marxistische wereld zijn verguisd. Terwijl Garaudy op een uiterst
intelligente wijze een analyse geeft van hun werk, ontwikkelt hij tegelijkertijd
zijn eigen opvatting over een realisme zonder grenzen, dat zich niet meer
tevreden stelt met een simplistisch en statisch begrip van de betrekkingen tussen
kunst en realiteit.
Tegenover het dogmatische realisme van de orthodoxe marxisten stelt hij een
levend realisme. Tegenover de opgepoetste werkelijkheid, waarin alle feilen van
het bestaan zijn weggewerkt, stelt Garaudy een wordende werkelijkheid: realist
zijn is niet het beeld van de werke lijkheid imiteren, maar deelnemen aan de
schepping van een wereld die bezig is zichzelf te maken. Hij noemt Picasso met
zijn kubisme, zijn monsters uit de vooroorlogse jaren en zijn latere arabesken
van de levensvreugde een man van de achtste scheppingsdag, die de scheppingen van te snel tevreden goden weer in het geding brengt. De realiteit, aldus
Garaudy, sluit ook de handelende en scheppende mens in. Zo ziet hij ook
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Kafka als een kunstenaar die ontleent aan de nachtmerrie van het dagelijks
bestaan en die daarmee de mensen wakker schudt uit hun dagelijkse sleur, die
de mensen bewust maakt van de vervreemding waarvan zij het slachtoffer zijn.
Garaudy breekt daarmee de definitie van het realisme open en verruimt haar:
de bewustwording van het deelnemen aan de voortdurende schepping van de
mens door de mens. Het primitieve streven van de dogmatische marxisten om
bij de dichter niet zijn dichterschap maar zijn filosofische of zelfs politieke
merites te beoordelen, veroordeelt Garaudy dan ook.
Garaudy wijst het dogmatisme van de hand, de bekrompenheid, maar niet de
marxistische esthetica. Die wil hij juist verdiepen, waar hij bij voorbeeld
schrijft: het kunstwerk is een functie van de arbeid en van de mythe. De
arbeid, dat wil zeggen een reële macht, een techniek, een kennis, een school,
een sociale structuur, alles wat reeds is of bezig is te worden. De mythe, dat is
de concrete en gepersonifieerde uitdrukking van het inzicht in hetgeen ontbreekt, hetgeen nog gedaan moet worden in de nog niet beheerste gebieden van
natuur of maatschappij.
Het zou overdreven zijn te beweren dat Garaudy voorgoed het socialistisch
realisme heeft omgevormd. Zijn studie van Picasso en Kafka vormt slechts het
begin van een lange weg die men nog zal moeten gaan. Evenmin doet Garaudy
afstand van de term socialistisch realisme. Hij ontwikkelt dit begrip slechts in
een meer humane, minder dogmatische richting.

De doorbraak van het humanisme
In christelijke kringen is reeds jarenlang een dispuut aan de gang over de
vraag of het marxisme wezenlijk humanistisch kan zijn, en verder: of dit
marxisme zijn dogmatische standpunten zou kunnen verlaten. In haar algemeenheid is zo'n vraag moeilijk te beantwoorden. Men moet het er eerst immers
over eens worden welk soort marxisme men beoogt. Degenen die beide vragen
positief beantwoorden, staven hun mening door er op te wijzen dat de uiteindelijke inspiratie van het marxisme, de filosofie van Karl Marx zelf, in wezen een
humanistische wijsbegeerte is en dat Marx, getuige zijn lijfspreuk 'De omnibus
dubitandum', alles behalve een dogmaticus was. Daar is ongetwijfeld veel tegen
in te brengen, maar er is ook veel voor. En bij een analyse van het werk van
Marx lijkt ons een oordeel toch in het voordeel van het marxistisch humanisme
uit te vallen.
Belangrijker echter dan deze abstracte vraag zijn de concrete verschijnselen
welke wij hierboven hebben gesignaleerd. Het marxisme, haar aanhangers,
ideologen en filosofen worden dagelijks geconfronteerd met de mens, of dat nu
graag gebeurt of niet. Men dient daarbij dan te bedenken dat het marxisme
hiermee in een geheel nieuwe situatie is geraakt. Tot voor enkele j aren vond
deze confrontatie met de mens namelijk niet plaats. De marxisten moesten tot
dan toe een revolutie volvoeren of de successen van die revolutie bestendigen.
En wanneer men op de barricades staat kan men nauwelijks oog hebben voor de
mens, alleen de vijand komt in het vizier.
De barricadentijd is nu ten einde. De revolutie is volvoerd en de successen
van die revolutie zijn overal bestendigd. In de tijd daarna duikt de mens weer
op, in wiens naam die revolutie overigens werd gepredikt.
Dit opnieuw verschijnen van de mens heeft de marxistische filosofen in

760

HET COMMUNISME VAN MORGEN

verlegenheid gebracht. Zij ontdekten een hiaat in hun wereldbeschouwing, een
zeer belangrijk hiaat, want het betrof diegenen die ook de marxisten uiteindelijk
toch als hoogste wereldlijke waarde beschouwen. In de materialistische conceptie bestond er zelfs niets graters dan de mens.
Filosofen als Schaff en Kolakowski hebben de consequentie van de nieuwe
situatie aanvaard. Die nieuwe situatie drong zich trouwens onbarmhartig aan
hen op, want het bleek dat talloze — met name jongere -- Polen (maar ook
Tsjechen, Oostduitsers, enz.) van het marxisme weinig of geen verwachtingen
meer hadden. Schaff durfde als eerste deze problemen te signaleren en reeds in
het poneren van de problematiek toonde hij zich een marxistisch humanist.
Hij stond echter nog te zeer met beide benen in het orthodoxe verleden om ook
positieve antwoorden te geven. Die positieve antwoorden werden trouwens ook
door Kolakowski niet gegeven en zij werden ook door niemand gewenst. Aantrekkelijk was echter zijn visie, dat het leven meer is dan een vraag, maar ook
een waagstuk. Dat men in vrijheid voor dit of voor dat moet kiezen, en zijn
eigen keuze stak hij daarbij niet onder stoelen of banken: hij verkoos een
sprong in het absurde. Maar hij deed dat in vrijheid en met volle overtuiging
en daardoor werd hij een baanbreker voor het humanisme binnen het marxisme.
Waar het woord humanisme wordt genoemd, komt ook de vraag naar het
dogma op. Ook op dit stuk bleken filosofen als Schaff en Kolakowski tot een
ommekeer in het marxistische denken bereid te zijn. Het verschil tussen beide
denkers is echter dat Schaff slechts ten dele afstand doet van het marxistische
dogma, en dat alleen nog maar voor zover vreemde invloeden een gunstige
inspiratie kunnen vormen voor zijn eigen orthodoxe denken. Bij Kolakowski
is de tolerantie principiëler, de dogmatiek wordt door hem uit beginsel ter zijde
gesteld. Eenzelfde ondogmatische houding ontdekten wij ook bij Garaudy.
Men zou echter op een dwaalspoor komen indien men meent, dat deze en
andere marxistische denkers het marxisme willen herzien. In een magistraal
voorwoord op Garaudy's boek schrijft de marxistische schrijver Aragon: „Het
gaat hierbij niet om een herziening, maar integendeel om een herstel van het
marxisme. Opdat er een einde komt aan de dogmatische benadering van de
geschiedenis, de wetenschap en de literatuur, aan het gebruik van de autoriteit
als argument, het verwijzen naar heiligverklaarde boeken, waarbij de mond
gesnoerd wordt en de discussie onmogelijk gemaakt. Hoe vaak heeft men, om
een voorbeeld uit de literatuur te noemen, zich niet op de tekst van Engels
beroepen waarin hij Balzac prijst, om daarmee al het andere af te kraken ? Zij
begrepen niet dat zo Engels onder andere niet over Stendhal geschreven heeft,
dit alleen kwam omdat hij deze niet gelezen had. Zij begrepen niet dat het
voorbeeld van Engels niet was de tekst, de zin zelf over Balzac, maar zijn
houding ten aanzien van Balzac, en dat het volgen van zijn voorbeeld niet
bestond in het opzeggen van een gebed, maar in het gebruiken van hetzelfde
verstand als Engels en Marx t.a.v. andere feiten".
Het communisme van morgen
Wij stelden aan het begin van dit artikel dat het communisme op drift is.
Daarop aansluitend komt de vraag: waarheen dan wel? Gemakkelijk is te zeggen waarheen zeker niet. Het communisme zal beslist geen christendom worden,
hoewel sommigen deze utopie
schijnen te koesteren. Het communisme zal
}
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evenmin ooit tot kapitalisme of liberalisme vervallen, wat velen schijnen te
hopen. En tenslotte zal het communisme ook niet zonder meer verdwijnen,
wat tallozen wensen.
Er wordt vaak een parallel getrokken tussen communisme en christendom.
In veel gevallen komt die vergelijking ons wat overtrokken voor. Doch minstens
in één opzicht gaat zij op. Ook het christendom is op drift. Het is op zoek.
Naar wat ? Naar zichzelf. Het zoekt zijn eigen christendom weer. Dat geldt ook
van het communisme. Het is op zoek naar zichzelf, en waar het naar zoekt, dat
noemen we dan marxisme, het marxisme van de inspiratie van Karl Marx, die
op veel punten de plank heeft mis geslagen — zoals wij nu, honderd jaar later,
gemakkelijk kunnen zeggen. Maar daar zoekt het communisme ook niet naar.
Het zoekt slechts naar datgene wat werkelijke waarde had bij Karl Marx: een
bekommernis om de mens, de maatschappij, de wereld. Nadat het communisme
decennia lang heeft geëxperimenteerd, zoekt het nu nieuwe wegen. En enige
voorlopers trachten die nieuwe wegen aan te geven. Zij heten humanisme en
tolerantie.
Wij hebben deze nieuwe tendensen tot op heden nog slechts aangewezen op
het vlak van de filosofie. Dat alle andere wijzigingen binnen het communisme
— op natuurkundig, biologisch, economisch, literair en politiek-maatschappelijk
gebied — eveneens uitingen zijn van deze humanistische en tolerante tendensen, volgt bijna als vanzelf uit de definitie van de marxistische ideologie. Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En per slot van
rekening wilde Karl Marx de wereld niet interpreteren, doch veranderen. Dat
zijn ware volgelingen dit ernstig menen, hopen wij in een volgend artikel
duidelijk te maken.

Een vergeefs pleidooi voor
de evolutie: M. D. Leroy o.p.
H. JANS S.J.

Tien jaar geleden overleed Teilhard de Chardin. Als weinig anderen
heeft hij ertoe bijgedragen om de evolutieleer een onbetwistbaar
bestaansrecht te verzekeren in de Kerk. Aan zijn nagedachtenis weze
dit opstel opgedragen, dat de verdiensten wil huldigen van een
andere, vrijwel vergeten auteur, die op hetzelfde gebied een uitzonderlijke pioniersarbeid heeft verricht.

I N de meeste encyclopedieën zal men onder de vele Leroy's die een vermelding
waard worden geacht, geen M. D. Leroy o.p. vinden. Mij was hij slechts
bekend uit verschillende katholieke traktaten 'De Deo ereante'. Daarin werd
uitvoerig zijn 'veroordeling' door Rome behandeld en deze gold dan als een van
de voornaamste argumenten tegen de evolutieleer. De wijze waarop de stellingen van een veroordeelde auteur in handboeken geresumeerd worden, vervult
mij gewoonlijk met argwaan en ik ging op zoek naar het kwestieuze boek. Ik
had geluk. Het bleek dat het werk, L'évolution restreinte aux espèces organiques, Delhomme et Briguet éditeurs, Paris - Lyon, 1891, kort na het verschijnen
door het Leuvense studiehuis van de jezuïeten was aangekocht, al was het dan,
na Leroy's veroordeling in 1895, in de 'hel' terechtgekomen, niet meer geschikt
voor de theologiestudenten. Vanaf de eerste bladzijde was ik werkelijk geboeid.
Hier was een man aan het woord met een uitzonderlijk scherp verstand en een
open geest en tevens bezield met een warme liefde voor de Kerk, die hem de
eerlijke bezorgdheid ingaf om nutteloze en schadelijke conflicten tussen geloof
en wetenschap te vermijden. Heeft men deze auteur een paar uur lang zelf aan
het woord gehoord, dan krijgt zijn veroordeling, die onder de vorm van een
'spontane schuldbekentenis' de wereld werd ingezonden, iets verbijsterends.
Hij had nochtans zijn voorzorgen genomen. Het woord 'restreinte' (beperkt
tot ...) in de titel was bedoeld als een waarschuwing, dat hier een evolutieleer
werd voorgesteld die zich distantieerde van elke atheïstische en materialistische
interpretatie. Zich er wel van bewust dat zijn opinies veel tegenspraak zouden
verwekken, had hij de bekende geoloog de Lapparent en de niet minder bekende theoloog van de Orde, de Monsabré, verzocht ieder vanuit hun standpunt,
een voorwoord te schrijven. Beider oordeel was heel positief. Het boek verscheen trouwens met het vereiste imprimatur. In een inleiding bad de auteur
overigens nog eens om geduld en welwillendheid. Dat de evolutieleer reeds
schromelijk misbruikt was om het christendom te bestrijden, is geen reden om
het geheel van de nieuwe inzichten te verwerpen:
„Moeten wij daarom het hele systeem principieel gaan verwerpen? Ik meen
van niet. Ik acht het veel voorzichtiger en billijker, eerlijk te erkennen wat
er voor goeds in deze theorie kan zijn .... Het zal, geloof ik, de evolutieidee vergaan zoals de idee van Galilei. Eerst heeft zij de orthodoxen de
schrik op het lijf gejaagd; is de beroering geluwd, dan zal de waarheid
ontdaan van alle overdrijving in beide richtingen, aan het licht treden.
En wellicht zal men dan dank weten aan een religieus, dat hij niet bang is
geweest om gunstig over de toekomst van deze leer te oordelen" (p. 2) .
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Verder vermeldde hij dat de kritiek op zijn eerste werk, L'évolution des
espèces organiques (1887), hem geholpen had om sommige aspecten nauwkeuriger te definiëren en te funderen. Maar het moest hem van het hart, dat de
meeste kritieken van theologische zijde volkomen irrelevant en naast de kwestie
waren geweest: „Herhaaldelijk heb ik bij religieuze schrijvers spijtige vergissingen kunnen constateren. Opinies die onderling zeer verschillen, veroordelen
zij globaal. Het resultaat daarvan is een verwarring die de verdediging van de
goede zaak alleen maar erg kan schaden" (p. 3) .
Apologie van de opzet

Rekening houdend met het toenmalige geestelijke klimaat, hoeft het ons niet
te verwonderen dat de auteur het eerste deel van zijn werk wijdt aan een soort
apologie van de opzet. Er moest worden aangetoond dat de evolutieleer 1) niet
noodzakelijk in een atheïstisch materialisme uitmondt; dat ze 2) niet in strijd is
noch met de Schrift, noch met het leergezag of de traditie van de Kerk, noch
3) met de principes van een gezonde filosofie.
1. Wat het eerste punt betreft, herinnert Leroy heel summier aan de wijze
waarop het bestaan van God en de schepping filosofisch worden bewezen.
„Ik denk er niet aan, de opeenstapeling van bewijzen en autoriteiten tegen het
atheïsme af te keuren; maar wat ik wèl kritiseer is die onrechtvaardige verwarring die zeer uiteenlopende opinies globaal veroordeelt" (p. 10) . Een
eerste maal — hij zal er later nog vaak op terug komen — merkt hij met een
zeker ongeduld op, dat de positie van de tegenstanders der evolutie wèl op een
rotsvaste overtuiging, maar niet op bewijzen steunt, en dat het bijgevolg een
kwestie van fair-play is, niemand voorbarig te verketteren, zolang geen van
beide partijen een afdoend bewijs voor zijn stelling heeft geleverd:
„Men moet eerst bewijzen dat de rechtstreekse schepping van ieder organisch type noodzakelijk is, dat de Almachtige ze niet tot stand kón brengen door tussenkomst van de tweede oorzaken, dat dit absoluut omogelijk
is. Pas dan heeft men het recht, al wie de bijzondere schepping van de
organische soorten niet aanvaardt, van materialisme te beschuldigen. Intussen zou het van goede smaak getuigen, dunkt me, geen schandvlek te
werpen op de voorstanders van het gematigde transformisme" (p. 12) .

2. Kernachtig formuleert Leroy het grondprincipe:
„dat er geen twee contradictorische waarheden kunnen zijn, een natuurlijke,
wetenschappelijke waarheid, en een bovennatuurlijke, in oppositie met de
eerste. Aangezien God de eeuwige bron is van alle licht, is het onmogelijk
dat de waarheden die Hij ons in de heilsorde heeft willen meedelen, in
tegenspraak zouden zijn met de principes van de natuurlijke orde, waarvan
hij eveneens de schepper is" (p. 30).

Het valt Leroy niet moeilijk bij al zijn tijdgenoten de ondubbelzinnige bekentenis te vinden dat er in verband met de evolutieleer door het kerkelijk gezag
nog geen definitieve uitspraak werd gedaan. Levendig bleven nochtans de
opwerpingen vanuit de Heilige Schrift. Wel begon men reeds in brede kringen
de vruchteloze pogingen op te geven om, met behulp van een naïef concordisme, de dagen van de Genesis met de grote geologische perioden te doen samenvallen. Maar het juiste inzicht in de eigen aard van het Bijbelverhaal ontbrak
nog bij vele theologen; met Pater Brucker meenden zij dat „de tekst van de
Bijbel, volgens zijn natuurlijke betekenis" indruiste tegen de interpretatie van
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de evolutie. Leroy zag heel scherp waar het om ging en terecht stelde hij de
vraag of het wel zo zeker is dat de zogenaamd voor de hand liggende 'natuurlijke' zin inderdaad de echte, door de schrijver bedoelde zin is. „Ik zou mij
graag vergenoegd hebben met de neutraliteit van de Bijbel; maar aangezien
mijn tegenstanders de Bijbel als een wapen tegen de evolutie willen hanteren,
ben ik wel verplicht, op mijn beurt de Bijbel voor de verdediging ervan te
gebruiken" (pp. 35 - 36). Op een min of meer spitsvondige wijze toont hij aan
dat een ander soort concordisme, een dat pleit voor de evolutie, even goed
mogelijk is. Eens suggereert hij zelfs dat de ware natuurlijke betekenis van de
tekst mede uit de concrete situatie en de bedoelingen van de schrijver moet
worden bepaald en dat bijgevolg alle modern concordisme uit den boze is.
Op een werkelijk magistrale wijze onderzoekt Leroy het laatste argument dat
men in naam van het geloof tegen de evolutie in het veld voert, de zogenaamde
universele traditie:
„De traditie! Zolang de wereld bestaat, heeft men altijd aan de onveranderlijkheid van de soorten geloofd. Dat is ongetwijfeld het ernstigste argument tegen de evolutie. Was dat traditie-argument er niet, dan zou de
evolutie veel gemakkelijker burgerrecht verkrijgen. Maar is deze traditie
wel gegrond?" (p. 42) .

Telkens weer insisteert hij op het feit dat het niet geoorloofd is, iets geloofstraditie te noemen dat slechts een spontane, historisch geconditioneerde denkof vaak alleen maar een voorstellingsgewoonte van de mens is:
„Zo werkt nu eenmaal de menselijke geest. Hij wil een verklaring van alle
verschijnselen die hij waarneemt, en hij wil die onmiddellijk, zonder te
wachten tot er voldoende gegevens verzameld zijn voor een juiste oplossing. Komt er klaarheid in de zaak, dan is hij wel bereid op zijn stappen
terug te keren, maar dan nog steeds met tegenzin en als het ware ondanks
zichzelf. Is iets dergelijks al niet vaker gebeurd?" (p. 49).

En aan de hand van het klassieke voorbeeld in dit verband, de revolutie nl.
van ons wereldbeeld door de moderne astronomie, besluit Leroy op afdoende
wijze dit debat over de traditie met de volgende uitspraak:
„de eeuwenoude opinie is hier krachteloos, omdat zij tot nog toe alle wetenschappelijke basis miste. Dat zal anders worden in een min of meer nabije
toekomst .... Intussen heeft de zogenaamde traditie, die steeds ontstaat
vóór de controverse, slechts een negatieve waarde, zij werpt geen gewicht
in de schaal" (p. 50).

3. Het derde en laatste punt van Leroy's apologie betreft de filosofische
aspecten van de evolutie. Ook hier wijst hij er terecht op, dat, men vaak niet
eens akkoord gaat over de elementaire grondbegrippen waarmee men werkt. Men
beweert dat volgens Thomas de soort (de species) bij definitie onveranderlijk
is. Leroy herinnert eraan dat dit species-begrip van Thomas zo algemeen is, dat
hij mens en dier beschrijft als twee verschillende species van eenzelfde genus !
Dit soortbegrip heeft bijgevolg weinig of niets uit te staan met de honderdduizenden soorten en duizenden genera waarin de biologische systematiek de
levende wereld heeft onderverdeeld.
En Leroy gaat tot de tegenaanval over. Verre van nauwelijks met de principes
van een gezonde filosofie verzoend te kunnen worden, bevat de evolutie i n
-tegndlvrschiapetndflosichmrbevdgnatfixsme. In de eerste plaats is de evolutieleer geen willekeurig uitgevonden hypothese, maar de noodzakelijkheid of althans de wenselijkheid van een nieuwe
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hypothese kwam voort uit een groot aantal nieuwe feiten. De gelovige mag zich
in zo'n geval niet ten doel stellen, ondanks alles zoveel mogelijk van het oude
te redden; als er een nieuwe waarheid wordt ontdekt, moet hij die principieel
aanvaarden, ook al moet hij daar heel wat van zijn wetenschappelijk en filosofisch ideeëngoed voor omdenken.
„Sommige auteurs doen alsof de evolutieleer niets anders is dan een poging
om de rechtstreekse tussenkomst van God in de Schepping te elimineren.
Voor de gematigde transformisten willen ze desnoods nog clementie en
verzachtende omstandigheden laten gelden omwille van hun goede bedoelingen. Dit is klaarblijkelijk een vergissing. Ongetwijfeld, de gedachte dat
men de godsdienst moet verdedigen door een harmonisatie met de wetenschappelijke doctrines van het ogenblik, heeft misschien meer dan één
geest voor het transformisme gewonnen, maar het doorslaggevende motief
om het transformisme te aanvaarden, mag voor een gelovige geen ander
zijn dan dat van de waarheid" (p. 55).

Ook Leroy zoekt in de gegeven omstandigheden het onverdacht gezelschap
van katholieke filosofen. De evolutieleer, meent hij, komt beter overeen met
een belangrijk principe dat door niemand minder dan St.-Thomas op deze wijze
werd geformuleerd: „in prima institutione naturae, non quaeritur miraculum,
sed quidnatura rerum habeat (Summa, Pars la, Quaest. 67. art. 4, ad 3um).
M.a.w. een speciale tussenkomst van God door een mirakel kan slechts gesitueerd warden en heeft slechts zin in de heilsorde, waarin God zich kenbaar
maakt op een wijze die datgene wat natuur en mens uit zich zelf vermogen,
overstijgt. Welnu, zegt Leroy, datgene wat de voorstanders van het fixisme en
de aparte schepping der soorten voorhouden, lijkt mij al te veel op een mirakel.
Men vraagt steeds dat wij, transformisten, onze stelling volledig zouden bewijzen; met nog meer recht vragen wij aan onze tegenstanders een bewijs voor dat
mirakuleuze optreden van de soorten in het geologisch verleden.
„Dat men blijft vasthouden aan de rechtstreekse schepping uit één stuk
van elke levende soort, wil ik graag aanvaarden, maar dan op voorwaarde: dat men er zich niet van ontslagen acht wetenschappelijke bewijzen
naar voren te brengen. Steunend op het algemene vooroordeel dat men
de mooie naam 'christelijke traditie' geeft, vertonen de verdedigers van
het fixisme kennelijk de neiging om zichzelf als alleen rechtgelovig te
beschouwen" (p. 59) .

Ofschoon dit grondprincipe, dat nl. in de orde van de natuur het mirakel
niet op zijn plaats is, goed gefundeerd leek, probeerden sommigen de consequenties ervan te ontduiken, door een voor onze mentaliteit haast onbegrijpelijk naïeve geestelijke krachttoer. De rechtstreekse schepping van iedere soort
is geen mirakel, zegt l'abbé Farges, aangezien het doel van dit goddelijke
ingrijpen is, op die manier de natuurlijke orde te vestigen. Met nog merkwaardig veel geduld ontmaskert Leroy het 'nominalistisch' karakter van deze redenering: ,,Een voortdurend mirakel zou ophouden een mirakel te zijn omdat het
de wet zelf van de natuur zou zijn. Maar is dat niet juist de vraag? Zolang dit
feit niet wetenschappelijk wordt aangetoond, heb ik het recht niet, van een
mirakel te gewagen ...." (p. 62). Telkens opnieuw herhaalt hij dat het debat
hopeloos is gecompromitteerd door het feit, dat fixisme en orthodoxie als
onafscheidelijke partners worden beschouwd:
„Voortdurend vraagt men ons tastbare en actuele bewijzen van de verandering der soorten, waarom zouden wij er geen vragen van hun (rechtstreekse) schepping? Men beweert: niets in de huidige natuur wijst op een
evolutieve tendens. Dit is een vergissing, en ik hoop dit aan te tonen als
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de tijd gekomen is. Maar zelfs als dat zo was, staat de hypothese van de
bijzondere schepping er beter voor? Het feit dat men voor de evolutie
bewijzen eist en niet van zins is er ooit te leveren voor de rechtstreekse
schepping, komt uitsluitend voort uit de overtuiging dat men in de absolute en volkomen onbetwistbare orthodoxie staat" (p. 63) .

Om dit filosofisch debat te besluiten, betrekt Leroy ook de fossielen in de
discussie. Kan een andere theorie dan de evolutie bevredigend antwoorden op
de moeilijkheid, dat een Almachtige en Alwijze Schepper, alleen en dus rechtstreeks, verantwoordelijk zou zijn voor een proces dat vaak zo aarzelend, zo
voorlopig en vol van mislukkingen blijkt te zijn?
„Men spreekt van een plan, door God uitgedacht en trouw gevolgd. Dit
beeld kan kloppen als men veronderstelt dat de goddelijke bouwheer
ondergeschikten heeft gebruikt bij de uitvoering van zijn werk. Dan kan
men alles aanvaarden: schetsen, aarzelingen en zelfs onvolkomenheden.
Maar als de opperste kunstenaar alleen heeft gewerkt, dan wordt het
onbegrijpelijk" (p. 64) .

Al even onbegrijpelijk als de veronderstelling van de bekende Belgische
paleontoloog Homalius d'Halloy, dat „de Almachtige .... in verschillende
tijden alle levende wezen zou hebben doen verdwijnen, gewoon voor het plezier
om er dan weer nieuwe te scheppen die, volgens dezelfde algemene structuren
gebouwd, opeenvolgende verschillen vertonen, met een tendens naar de actuele
vormen". „Dit is gewoon niet meer denkbaar", zegt Leroy, „en iedere christelijke filosoof zal dat met mij wel eens zijn" (p. 67).
Feiten ten voordele van de evolutie

Met aandrang vraagt Leroy dat de discussie zou worden gevoerd daar waar
ze moet gevoerd worden: op het gebied van de toen bekende feiten. Hij onderscheidt twee reeksen verschijnselen die voor de evolutie pleiten: in de huidige
natuur de variabiliteit van wat men een soort noemt, en in het verleden zowel
het eigen karakter als de geleidelijke opeenvolging in de tijd van de fossiele
organismen.
Wat het eerste punt betreft stootte Leroy weer direct op een dichte schare
tegenstanders, die de variabiliteit wel niet konden negeren, maar toch met een
onthutsende vanzelfsprekendheid meenden, er zonder veel moeite de onoverbrugbare grenzen van te kunnen bepalen. Het is geen geringe verdienste van
Leroy, te hebben aangetoond dat de wijze waarop de meeste auteurs definitief
de limieten van de variabiliteit wilden vastleggen, gewoon een 'petitio principii'
was. Steeds weer werd a priori gepostuleerd dat 'essentiële kenmerken nooit
veranderen' (Blanchard), dat 'essentiële organen nooit in aanmerking komen'
(Faivre), dat 'ieder wezen een eigen operatiesfeer heeft waar het nooit buiten
kan, en dit in toepassing van het identiteitsprincipe' (Farges) . Soms was de
petitio principii nog minder subtiel. Dezelfde Abbé Farges definieert de soort
als een 'verzameling van individuen met een gelijk en onvervreemdbaar type'.
Leroy kan wel niet anders dan opmerken, dat het niet volstaat het woord
'onvervreemdbaar' in de definitie binnen te smokkelen, om dan voortaan zeker
te zijn dat het inderdaad zo is. Pater Bonniot tenslotte wil elke twijfel de kop
indrukken met een beroep op het zogenaamd gezond verstand: „Kinderen
kennen de aarzeling niet van een naturalist. Voor hen is een paard een paard,
een ezel een ezel en de honden van alle rassen zijn honden" (Leroy, p. 91) .
Is het te verwonderen dat Leroy tegenover zulke tegenstrevers repliceert:
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„Als de jeugdige ervaring van kinderen meer indruk maakt op onze filosoof dan de aarzelingen van de naturalist, mogen wij dan niet veronderstellen dat het oordeel van het kind gewoon een vrucht is van zijn opvoeding? .... Voor het kind zijn alle vlinders vlinders. Betekent dat misschien
dat alle vlinders van dezelfde soort zijn?" (p. 92).

Ernstiger was het argument, dat een begrenzing van de variabiliteit wilde
bewijzen vanuit de absolute onveranderlijkheid van het dierlijke instinct. Op
dit punt vond Leroy een vaardig opponent in de persoon van Fabre, wiens
Souvenirs Entomologiques wereldberoemd zijn geworden. Fabre aarzelde niet te
verklaren: „Het instinct weet alles volgens de onveranderlijke wegen die het
voorgeschreven kreeg; daarbuiten weet het niets" (Leroy, p. 101) . Fabre was
echter ook een nauwkeurig en eerlijk waarnemer. En Leroy komt tot de bevinding dat de grote entomoloog zelf waarnemingen noteert die in tegenspraak
zijn met zijn absoluut principe. De sluipwespen, die als het paradevoorbeeld
gelden van het volkomen onveranderlijk werkpatroon van het instinct, vertonen
volgens Fabre zelf afwijkingen op individueel plan of in populaties: variaties in
het verlammen of in het wegbergen van de prooi, en in bepaalde omstandigheden gaan ze zelfs op andere prooidieren jagen. Fabre's waarnemingen zijn
dus niet in strijd met wat Leroy noemt de 'plasticiteit van het instinct' (p. 103).
Voor Leroy lag echter het zwaartepunt van het debat in de paleontologie.
Onomwonden verklaart hij : „Zonder aarzeling zeg ik: ja, de studie van de
fossielen pleit voor de evolutie; ja, de resten van organismen, die in de aardkorst bewaard zijn gebleven, suggereren een onderlinge afstamming, een reële
aaneenschakeling" (p. 121) . En hij schetst de ontwikkeling welke de paleontologie in drie perioden heeft doorgemaakt. De eerste periode zou men die van
Cuvier kunnen noemen. Er werden organismen ontdekt die zozeer van de
huidige verschilden, dat er tussen beide een absolute en onoverbrugbare kloof
scheen te bestaan. De tweede periode begon toen het steeds overvloediger
studiemateriaal tot de conclusie dwong dat het hele proces veel geleidelijker
was verlopen dan men aanvankelijk vermoedde. De derde periode tenslotte
begint wanneer men zich ernstig gaat afvragen waaraan deze opeenvolging in
tijd en ruimte te wijten is, en als grondhypothese gaat aannemen dat de feitelijke opeenvolging wijst op een reële, genetische samenhang.
De paleontologie wierp een nieuw en verhelderend licht op twee verschijnselen die tot dan toe bijna onverklaarbaar waren gebleven: de zgn. rudimentaire
organen en de zgn. 'wet van de spaarzaamheid' (loi de l'économie).
„Indien ik over mezelf mag spreken, dan wil ik hier wel zeggen welk een
diepe indruk deze wet op mij heeft gemaakt toen ik ze de eerste maal op
mijn weg ontmoette. Zoals alle mensen van mijn generatie ben ik immers
opgevoed in het haast dogmatische geloof aan de onveranderlijkheid der
soorten. Bij het nadenken rezen de eerste twijfels, en gaandeweg heeft de
evolutie-idee zich aan mijn overtuiging opgedrongen. Een van de redenen
die daartoe het meest heeft bijgedragen, was deze 'wet van de spaarzaamheid', volgens welke een fysiologisch kenmerk, wanneer het zich in steeds
volmaakter organismen begint te realiseren, eerst tot uiting komt in een
reeds bestaand deel van het organisme, dat slechts in zijn structuur wordt
gewijzigd om zich de nieuwe functies te kunnen toeëigenen" (p. 147) .

De wijze waarop de tegenstanders van de evolutie het belang en de betekenis
van de rudimentaire organen pogen te minimaliseren, doet Leroy een ogenblik
zijn geduld en habituele matiging vergeten. Het is inderdaad verbijsterend wat
men te horen krijgt. Wij vermelden hier slechts de categorische uitspraak van
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Dr. Jousset: „Als wij nog eens herhalen dat de rudimentaire organen niets
anders zijn dan het bewijs van het algemene plan dat bij de schepping voorzat,
dan zijn we klaar met dit argument" (Leroy, p. 154) .
„Je ziet het, roept Leroy uit, de formulering kan verschillen naargelang
ieders aard, maar de kern van de redenering is altijd dezelfde. Het algemene plan heeft dat zo gewild om de ideale evolutie duidelijk aan het licht
te brengen, om de reële filiatie tot in haar laatste consequenties zo te
imiteren, dat men het onderscheid niet meer kan merken, en als vier of
vijf auteurs dit met enkele varianten hebben herhaald, dan is het uit, het
argument van de rudimentaire organen is dood, we kunnen het alleen
nog begraven. Neen, zeg ik, het is niet met enkele boutades van dat soort
dat men het klein krijgt, het is heel wat taaier dan men vermoedt" (p. 154) .

Een dergelijke zelfverdediging van christenen tegen de evolutie brengt meer
schade dan voordeel, meent Leroy. Lavaud de Lestrade verklaart zonder verpinken dat de rudimentaire organen moeten beschouwd worden als de valse ramen
die een architect in een gevel zet om de symmetrie van het geheel te redden.
„De lezer moge het verband ontdekken dat er zou kunnen bestaan tussen
een vals raam en rudimentaire organen, zoals de tanden van de walvisfoetus, de stiletten van de paardepoot, de rudimenten van schouder en
sternum bij de slang. Persoonlijk moet ik ronduit bekennen dat ik het
helemaal niet zie. Dergelijke verklaringen zijn door en door te betreuren,
ze maken het onze vijanden, de materialisten, werkelijk gemakkelijk"
(p. 155).

Graag zou Leroy na de uiteenzetting welke wij hier in grote lijnen hebben
geresumeerd, overgegaan zijn tot de bespreking van de plaats van de mens in de
evolutie. Maar hij merkt dat men ondanks alle feiten welke hij aanhaalt, met
een hele reeks nieuwe opwerpingen en moeilijkheden op de proppen komt.
Hij begint met erop te wijzen dat een theorie niet noodzakelijk alle geldigheid
verliest omdat een verklaring welke men ervan voorstelt, geheel of gedeeltelijk
tekortschiet. Het is ook niet eerlijk steeds weer te herhalen dat de evolutie geen
enkel feit op haar actief heeft en nergens werkelijk 'bewezen' wordt: met welk
recht verwerpt men een theorie die op vele feiten steunt, alleen maar omdat één
soort bewijsvoering niet of nog niet met zekerheid werd geleverd ? Mag men
daarom beweren dat de theorie 'louter een conjectuur' is ? 1) (p. 197) . Leroy is
het er met vele van zijn tijdgenoten over eens, dat de verklaring van Darwin,
de natuurlijke selectie, onvoldoende is om heel het evolutieproces uit te leggen.
Het getuigt van zijn scherp verstand dat hij ten minste nog twee andere elementen van verklaring noodzakelijk acht, die heden ten dage in iedere studie over
het mogelijke mechanisme van de evolutie een primordiale plaats innemen: de
mutaties en de wetten der erfelijkheid. Nog voor De Vries het woord 'mutatie'
als technisch begrip definitief i n de biologie introduceerde (in 1901), oppert
Leroy de mening dat plotselinge veranderingen van kenmerken, vaak slechts in
enkele individuen geconstateerd en direct erfelijk, een belangrijke rol moeten
spelen in de evolutie (p. 163).
Onze auteur erkent dat het hoofdbezwaar tegen het transformisme van de
Darwinisten de vanzelfsprekendheid is waarmee zij een van de moeilijkste
1 ) Zelfs de Encycliek Humani Generis (1950) is nog enigszins een exponent
van de hier gewraakte mentaliteit: „Het is prijzenswaard met de moderne wetenschap
rekening te houden voor zover het om bewezen feiten gaat. Wanneer het echter
'hypothesen' betreft dient men de grootst mogelijke reserve in acht te nemen, zelfs
wanneer deze hypothesen ondersteund worden door wetenschappelijke gegevens".
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dingen, de overgang van dier naar mens, als een voor de hand liggende ontwikkeling van dierlijk naar rationeel bewustzijn interpreteren. Hij protesteert tegen
de praktische en onproblematische gelijkschakeling van dierlijk en menselijk
psychisme. Maar tevens merkt hij op dat de christenen die, om het specifiek
geestelijke karakter van de mens te 'redden', het dier alle psychisme willen ontzeggen, eveneens een verkeerde en gevaarlijke weg opgaan. Pater Bonniot b.v.
vindt dit de enige veilige weg. Leroy is het daar niet mee eens:
„Ik meen dat men zo handelt uit angst voor de consequenties. Het is
voortdurend hetzelfde systeem. De Darwinisten maken misbruik van de
evolutie om de schepping en de onsterfelijkheid van de ziel te negeren, dus
moet de evolutie worden verworpen. Beweren zij in de analogiëen tussen
de psychische activiteiten van het dier en de intellectuele van de mens
eindelijk de zo begeerde overgang te hebben gevonden van het instinkt
naar het verstand, dan voelt men zich genoopt om het dier elke vorm van
bewustzijn te ontzeggen. Radicaal is dit wel, maar is het ook wijs? Als onze
filosofie geen ander middel heeft om zich staande te houden dan een
requisitoir tegen de evidentie van de meest tastbare feiten, gaan wij dan
niet een verzekerde mislukking tegemoet?" (p. 180).

Een laatste categorie opwerpingen wil de evolutieleer ad absurdum voeren.
De evolutie veronderstelt, zegt men, een absolute vooruitgang, van minder naar
meer volmaakt. Welnu, dit wordt door de feiten tegengesproken. De reptielen
van het secundair waren veel grater en volmaakter georganiseerd dan de huidige schamele resten die ervan over zijn gebleven. Hierop antwoordt Leroy
trefzeker, dat hier een pijnlijk misverstand in het spel is: de evolutie moet in
haar geheel worden gezien, in haar opgang naar de verschijning van de mens,
en tevens zijn er heelwat subtielere normen nodig om over de graad van 'volmaaktheid' van een levend wezen te oordelen dan de vergelijking van een veel
'sterkere', 'grotere' Dinosauriër met een veel 'zwakker', 'kleiner' zoogdier
(p. 205 - 206) . Wil men daarentegen de evolutie veroordelen uit naam van het
vaak geconstateerde nutteloze of zelfs schadelijke karakter van sommige organische transformaties, waardoor individuen of populaties tenslotte ten dode zijn
opgeschreven, dan valt het Leroy niet moeilijk aan te tonen dat dit argument
zich uitsluitend tegen de fixisten keert, die de Schepper zelf verantwoordelijk
maken voor de rechtstreekse schepping van de deficiënte soorten. (p. 208) .
De mens in de evolutie

Zo zijn wij tenslotte beland bij het laatste deel van Leroy's werk, de kwestie
van de afstamming van de mens. Ik had, zo zegt hij, dit probleem uit de weg
kunnen gaan, maar uit eerlijkheid wil ik het behandelen:
„De kwestie van de oorsprong van de mens is heel nauw met de evolutieleer verbonden. De triomfliederen van de materialisten en de kwalijk verholen angst van de gelovigen bewijzen dit voldoende. Men weze dus niet
verbaasd dat ik het probleem aandurf. Er kan trouwens geen twijfel over
bestaan, dat ik het probleem niet stel, maar dat het zich vanzelf opdringt.
En wat kan het ons baten, dat wij de ogen sluiten, wanneer de hele
wereld ze opent in die richting" (p. 239).

Aangezien men vreest dat de evolutie onvermijdelijk het spiritualisme in het
gedrang brengt, herinnert Leroy eraan dat het 'bewijs' van het geestelijke
karakter van de mens van metafysische aard is en steunt op de analyse van de
natuur van de typisch menselijke activiteiten: het spreken, het denken, het
ethische handelen. De discussie van de antropologische feiten die toen bekend
9
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waren, boezemt ons nu nog weinig belang in, omdat er vooral op dit gebied
sindsdien zo ontzaglijk veel is ontdekt. Leroy geeft echter reeds uiting aan zijn
persoonlijke overtuiging, dat de Neanderthaler geen soort voor-mens, maar een
echte mens is geweest, en hij verwerpt als onhoudbaar de veronderstelling dat
de mens een afstammeling zou zijn van de huidige antropoïde apen: twee stellingen die alle huidige antropologen beamen. Hij vermeldt ook elementen van
wat men tegenwoordig de biologische oorspronkelijkheid van de mens pleegt
te noemen 2 ), maar wijst dan even nadrukkelijk op het feit, dat het dwaas zou
zijn elke analogie, elke gelijkenis van fysische kenmerken, tussen de mens
enerzijds en de hogere apen of enig ander levend wezen anderzijds, te willen
negeren. Aangezien de Schrift niets concreets meedeelt over de fysische modaliteit van de schepping van de mens, blijven er principieel twee hypothesen over:
„De meest verspreide opinie (zegt) dat de leem rechtstreeks door de hand
van God werd geboetseerd en tot leven gewekt, of tenminste dat hij niet
door bemiddeling van een reeds bestaande animale vorm werd voorbereid; de andere opinie integendeel, aanvaardt wel dat het 'substraat', voorbestemd om de kostbare schat van de onsterfelijke ziel te ontvangen, het
werk van God is, maar door tussenkomst van de tweede oorzaken, d.w.z.
door bemiddeling van de evolutie" (p. 267) .

Leroy schrikt er (in 1891 !) niet voor terug, de tweede hypothese te verkiezen, omdat zij volgens hem zowel filosofisch als theologisch meer bevrediging
schenkt. En meteen vinden wij hier perspectieven die ons ondertussen veel vertrouwder zijn geworden door het werk van Teilhard de Chardin. De tweede
hypothese schenkt filosofisch meer bevrediging, zegt Leroy, om de volgende
reden. Iedereen is het erover eens, fixisten en transformisten, dat de mens de
kroon is van de schepping. De filosoof vraagt naar de zin van die miljoenen
wezens die vóór de mens op aarde hebben geleefd. De fixisten zeggen: ze
hebben zijn komst voorbereid. Uitstekend, gaat Leroy voort ... .
„maar is het vermetel te vragen hoe deze schepselen de huidige wereld
hebben voorbereid, hoe zij met de mens verbonden zijn? In de evolutiehypothese is er een hechte aaneenschakeling, vanaf het eerste levende
'atoom' tot bij de mens; de natuur ontrolt zich geleidelijk, krachtens haar
eigen wetten, tot aan de hoogste top die zij kan bereiken. Op dit culminatiepunt neemt God de natuur weer in de hand en door de inspiratie van
een hogere adem doet hij haar de laatste ruimte overbruggen die haar nog
van de wereld der ratio scheidde" (p. 270) .

Deze hypothese stelt ons overigens in staat een enigszins bevredigende verklaring te geven voor een feit waarmee de theologen en filosofen erg verveeld
zaten: het voorkomen, ook bij de mens, van rudimentaire organen (p. 271) .
Men kan, zo meent Leroy, de evolutie zelfs in het theologisch perspectief
van de Openbaring inschakelen:
„Ongetwijfeld, God had als woonplaats voor zijn Zoon een mensheid kunnen scheppen die meteen af was. Maar neen, het is de mensheid, uit
Adam ontsproten, die het subject van de Incarnatie moet voorbereiden.
Wanneer deze mensheid, door de ontwikkeling van haar eigen wetten, het
toppunt van haar natuurlijke volmaaktheid heeft bereikt ... grijpt de
Allerhoogste weer in en door een laatste werking, de hypostatische vereniging, verheft Hij de getransformeerde mensheid tot op de hoogte van
God ... Men geve ook acht op het volgende: de evolutiehypothese hee ft
bovendien het voordeel alle schepselen op te nemen in de schoot van het
Woord dat is vlees geworden" (p. 270) .
2 ) Cfr. E. Bond, De biologische oorspronkelijkheid van de mens, in Streven, jan.
1963, pp. 326 - 335.
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De epiloog
Leroy vond het nuttig zijn boek, op het einde, in een paar bladzijden zelf te
resumeren. Hij nam afscheid van de lezers met nog twee beschouwingen van
algemene aard. De eerste gold het feit dat hij zo vaak kerkelijke schrijvers op
de korrel had moeten nemen:
„Dat was onvermijdelijk en ik meen het met mate te hebben gedaan, met
meer mate dan de wijze waarop ik werd behandeld. Ik kon onmogelijk
mijn eigen thesis verdedigen zonder de tegengestelde opinies te bestrijden
en er de zwakke plekken van aan te tonen. Deze handelwijze was des te
noodzakelijker, daar de besproken auteurs meer krediet hebben in het
godsdienstig onderwijs. Het is niet goed dat bepaalde anti-wetenschappelijke vooroordelen geloof vinden bij ons en er wortel schieten onder de
bescherming van de beroemdste professoren. Dit stelt ons bloot aan het
ironische misprijzen van onze tegenstanders .... Dergelijke opvattingen
zijn strikt persoonlijke zienswijzen, zij engageren geenszins de verantwoordelijkheid van de Heilige Kerk. Dat is het wat ik wilde veilig stellen door
mijn protest tegen die opvattingen. Dit weze mijn excuus" (p. 282) .

De tweede overweging heeft iets weemoedigs. De auteur vermoedt dat hij
waarschijnlijk met veel onbegrip en verdachtmaking zal hebben af te rekenen:
„Zou ik erin geslaagd zijn de evolutietheorie wat minder verdacht te
maken? Ik durf het hopen, maar ik maak mij daaromtrent toch niet te veel
illusies. Men kan de ongegrondheid van sommige opwerpingen nog zo
afdoend aantonen, er zullen altijd mensen gevonden worden die ze met
hardnekkigheid onveranderd blijven herhalen. Ik verwacht dus nog te
horen dat de evolutie, zelfs in haar gematigde vorm, in tegenspraak is met
de Heilige Schrift en de leer van de Kerk; dat ze op geen enkel wetenschappelijk feit berust, en dat wie probeert om de vorming van de wereld
in de mate van het mogelijke zonder mirakel te verklaren, een schepping
zonder God verkondigt. Daartegen is slechts één kruid gewassen, de tijd.
Zoveel werd reeds bereikt dat er nu vrij over het probleem mag gediscussieerd worden, terwijl dit een goede dertig jaar geleden nog gevaarlijk
was. De generaties moeten aan sommige ideeën kunnen wennen, voor ze
er recht aan laten wedervaren. Het systeem van het gematigde evolutionisme bevindt zich in dat stadium. Ik hoop nochtans dat het deze proef
zegevierend zal doorstaan, en, wie weet, wellicht komt er een dag dat men
het vreemd zal vinden dat het ooit met zulk een antipathie bejegend kon
worden" (pp. 282 - 283) .

Al heel spoedig zou blijken dat Leroy's gematigd optimisme volkomen misplaatst was. In 1895 werd hij naar Rome geroepen en reeds in februari legde
hij een verklaring af, waarin hij alles herriep. Jarenlang bestond er onzekerheid
over wat er eigenlijk was gebeurd en door welke instantie hij was veroordeeld.
Toen Hedley, bisschop van Newport, de opinie uitsprak dat Leroy alleen door
de overste van zijn orde was veroordeeld, verscheen er in de Civiltà Cattolica
van 1902 (Vol. VI, p. 77) een logenstraffing van dit vermoeden. Er werd
eindelijk duidelijk gezegd dat Leroy wel degelijk door het 'opperste gerechtshof' van de Heilige Stoel was veroordeeld, maar er werd niet gepreciseerd of
daarmee de Index of het, Heilig Officie of beide waren bedoeld. Er werd nog
bij gevoegd, dat dit gerechtshof „het om heel goede redenen niet opportuun
had geacht, de theorie door een publieke akte te veroordelen". Welke deze
opportuniteitsoverwegingen waren, werd niet gezegd. Was het om de Dominikanerorde niet te blameren, die bij monde van bekende theologen haar goedkeuring aan het werk had gehecht? Of was het omdat de rechters in het diepst
van hun gemoed toch niet helemaal zeker waren van hun stuk en wilden
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vermijden een publieke veroordeling uit te spreken over een zaak waarvan later
zou kunnen blijken dat ze goed gefundeerd was ? In ieder geval, het boek van
Leroy moest volledig in diskrediet gebracht worden door een verklaring van
de auteur zelf. Deze verklaring luidde:
„Ik verneem thans dat mijn thesis, hier (te Rome) door de competente
autoriteit onderzocht, onaanvaardbaar werd geacht, vooral met betrekking
tot het lichaam van de mens 3 ), daar ze onverenigbaar is zowel met de
teksten van de Heilige Schrift als met de principes van een gezonde
filosofie. Gedwee kind van de Kerk, voor alles vast besloten om te leven
en te sterven in het geloof van de Heilige Roomse Kerk, en hierin trouwens gehoorzamend aan bevelen van hogerhand, verklaar ik te verloochenen, te herroepen en af te keuren alles wat ik ten voordele van deze
theorie heb gezegd, geschreven en gepubliceerd" 4).

Ik meen dat ook de lezer die het werk van Leroy slechts kent uit het noodgedwongen vluchtig overzicht en beperkt aantal citaten die in dit artikel werden
geboden, het met mij eens zal zijn dat deze retractatie iets verbijsterends, iets
mensonwaardigs heeft. Deze man verloochent, herroept en verwerpt alles, die
massa verstandige dingen en uitstekende argumenten die hij ten voordele van
de evolutieleer liet gelden ! Slechts in één zinnetje kan hij iets laten doorschemeren van wat er werkelijk in hem moet zijn omgegaan: „hierin trouwens
gehoorzamend aan bevelen van hogerhand". In deze smartelijke beproeving,
nog meer wellicht dan in sommige van zijn ideeën, gelijkt Leroy op Teilhard
de Chardin, die ook heel zijn leven lang de beproeving van het onbegrip en de
verdachtmaking heeft gekend. In dit opzicht is het geval Leroy nog steeds van
een brandende actualiteit. In onze tijd is de hoop gewettigd dat het in de Kerk
niet meer zo licht mogelijk zal zijn, eerlijke christenen met weliswaar oorspronkelijke en ongemakkelijke gedachten zonder vorm van proces te breken en
definitief uit te schakelen op een noch theologisch noch menselijk verantwoorde wijze. De studie van een concreet geval als dat van Père Leroy o.p. kan die
hoop alleen maar versterken.
3) De hier in het bijzonder veroordeelde hypothese van Leroy aangaande het menselijk lichaam als voorwerp van de evolutie werd 55 jaar later, in de Encycliek
Humani generis voor het eerst in een officieel kerkelijk document toch aanvaardbaar
geacht. Nu de situatie zo was gewijzigd, dat de evolutieleer, ook onder katholieke
geleerden, niet langer in een minderwaardigheidspositie was teruggedrongen, vraagt
de Encycliek dat „de bewijzen voor beide meningen, nl. van voor- en tegenstanders,
met de vereiste ernst, kalmte en waardigheid worden gewikt en gewogen", een aanbeveling waarvan men slechts kan betreuren dat ze niet vroeger werd gegeven, to en
mensen als Leroy met „de vereiste ernst, kalmte en waardigheid" de evolutie verdedigden.
4) „ J'apprends maintenant que ma thèse, examinée ici par l'autorité compétente,
a été jugée insoutenable, surtout en ce qui concerne le corps de l'homme, incompatible
qu'elle est tapt avec les textes de la Sainte Ecriture qu'avec les principes dune saine
philosophie. Enfant docile de l'Eglise, résolu avant tout a vivre et a mourir dans la
foi de la sainte Eglise romaine, obéissant du reste en cela a des ordres supérieurs, je
déclare désavouer, rétracter et réprouver tout ce que j'ai dit, écrit, publié en faveur de
cette théorie".

LITERAIRE KRONIEK

Standbeeld zonder marmer
Lichaam zonder vlees
Kanttekeningen bij moderne poëzie
HUUB OOSTERHUIS

W

AAR begint de moderne poëzie, en wie zijn het? De tachtigers, de vijftigers, de zestigers ? Wat noemen we modern ? Het is in veel gevallen
een vage term, een leeg woord. Ik bedoel met moderne poëzie: poëzie die nu,
vandaag, in ons midden, functioneert, iets doet; mooi gevonden wordt, bij
voorbeeld, herkenning oproept, iets uitspreekt van mensen die nu leven; poëzie
die deelneemt aan ons gesprek, vandaag, die doodgewoon ons nu nog iets te
zeggen heeft.
Is dat alleen maar poëzie die vandaag de dag geschreven wordt, zo vers van
de pen in de boekwinkel ? Dat hoeft niet. Poëzie van vroeger kan ook nu nog
iets dóén: toen en nu gaan in elkaar over, ja vallen samen in het woord van de
grote dichter; het grote gedicht van vroeger is zo levensecht en zo compact van
waarheid, dat het ruimte heeft ook voor ons. Homeros doet het nog, al is hij
niet genoeg, maar welke dichter is genoeg voor wie ? Welke mens was ooit
genoeg voor een ander ? Shakespeare bestaat nog en draait nog mee, al mogen
en moeten Harold Pinter en Dimitri Frenkl Frank er ook zijn. De poëzie van de
bijbel is voor velen nog oeractueel, en volledig bij machte om hun diepste
bestaan, hun meest eigen mensengeschiedenis te verbeelden.
„Nu" heeft iets te maken met nieuw, en nieuw heeft op zich niets te maken
met een recent geboortejaar. Het betekent: oorspronkelijk, levenskrachtig,
authentiek; en veel woorden van vroeger en van oudsher functioneren in ons
midden als een bron van herkenning en communicatie, zoals veel van wat in
onze tijd wordt uitgesproken increatief en versleten is, doodgeboren, dood
gewicht. Het is natuurlijk altijd wel zo geweest.
Dit vooropgesteld, heb ik van de dichters die nu functioneren, toch vooral
diegenen op het oog die na 1945 aan het woord kwamen. Zij vormen een duidelijke generatie, geboren en getogen onder de rook en in het klimaat van de
tweede wereldoorlog. Die oorlog komt bij hen in alle toonaarden ter sprake, en
bepaalt nog steeds heel hun werkelijkheidservaring, heel hun levensbesef. „Wie
in een hete oorlog of daaromtrent is opgegroeid en leeft met de wolk van een
koude oorlog boven het volwassen hoofd", aldus Gerrit Kouwenaar, „hij zal
met die elementaire werkelijkheid vaak drastische contacten hebben moeten
leggen".
Drastisch is hun taalgebruik daarom, ongegeneerd, primitief, handtastelijk.
En een van hun litteraire procédé's is de polemiek: allereerst de polemiek met
het verleden, de verleden litteratuur, die aanvankelijk luidruchtig wordt afgeschreven als onwerkelijk en intellectualistisch:

774

STANDBEELD ZONDER MARMER, LICHAAM ZONDER VLEES

oh Kloos klotsende klok met schuimende klepel —
waarom was je god zo diep in je gedachten
en waarom liep hij niet gewoon op straat —
aldus Lucebert.
Vervolgens de polemiek binnen het gedicht zelf, in allerlei vormen; twijfel
aan de levensvatbaarheid van het woord, uitgroeiend bij sommige dichters tot
een demasqué van hun eigen dichterschap:
"ik zeg niets, ik zeg niets
in mijn keel krampt en kankert het gedicht",
— deze larmoyante verzen van Cees Nooteboom, met hun luidruchtig zelfbeklag, zijn typerend voor een veel vóórkomende spreektrant en thematiek. Of het
gedicht loopt vast in zichzelf, de stem stokt, de richting is zoek, zoals bij voorbeeld in Leo Vroman's "Inleiding tot een leegte":
Wat wilde ik zeggen, de zin
verspreidt zich tot een zucht
over de stilte ... .
Weer anders in het gedicht "Een zonnige ochtend", van Gerrit Kouwenaar:
De zon die hem wakker sloeg
volstaan zou te schrijven
de hamer neerkomende op de domme
of achteloze vinger
ontketent een wereldoorlog
of beter: de eerste blinde schermutselingen
in het omstreden grensland
Die inwendige correctie, dat herhaaldelijk terugkomen op wat zoëven gezegd
werd, suggereert een zekere gelaten ontreddering; een vorm van twijfel ook
hier, methodische twijfel, gecultiveerde tweestrijd, als poging binnen het gedicht
zelf een grondbeweging van de werkelijkheid hoorbaar te maken.
En dan één van de meest opvallende verschijnselen in de poëzie van deze
generatie: woorden die elkaar inhalen en herroepen, tegenspreken en overstemmen, beelden dwars op elkaar gezet, één en al paradox. De paradox is hun
meest typische stijlfiguur; de manier van spreken waarmee zij het verst komen
en waarin zij het meest effectief gestalte geven aan hun centrale thema: de
innerlijke tegenstrijdigheid van het bestaan, de werkelijkheid in oorlog met
zichzelf, de mens zijn eigen tegendeel, zijn eigen tegenstander, de levende paradox. Nogmaals Gerrit Kouwenaar:
„als een standbeeld zonder marmer
als een lichaam zonder vlees
als een stem zonder ogen
als het beginpunt van een cirkel
elk woord weer
en elk mens opnieuw"
In hun vertolking van de paradoxale, „dubbelzinnige" mens, dat „lichaam
zonder vlees", realiseren deze dichters op een nieuwe wijze (want vanuit hun
eigen, nog nooit eerder geleefde situatie) datgene wat wezenlijk is voor alle
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poëzie. Alle poëzie doet iets paradoxaals: verbergen en onthullen, inwikkelen
en uitbeelden: „lees maar, er staat niet wat er staat", zegt Nijhoff; „de dichters
liegen de waarheid", zegt Aafjes; „de dichters liegen de taal uit elkaar", zegt
Van der Graft. Uit elkaar, en in die tussenruimte, in die spanning wordt de
diepte en het mysterie van het bestaan hoorbaar. Slechts in de geheimtaal van de
poëzie, in dat dubbelzinnige, véélzinnige, veelbetekenende spreken is de diepte
van de mens uit te beelden, is zijn mysterie beleefbaar en te herkennen.
Er is ook een andere manier van spreken, waarin men aan de paradox tracht
te ontkomen; men schuwt de dubbelzinnigheid, men wil en kan niet veelzinnig
zijn. Het wetenschappelijke spreken bijvoorbeeld wil het raadsel ontraadselen,
tendeert naar univociteit, naar de overzichtelijke formule, het getal eventueel;
het is definiërend en definitief, het omgrenst: dit en niet dat, dit Of dat: iets is
steen, geen vlees; hier en niet daar; brood en geen lichaam. Het is ook te beluisteren in een bepaald soort theologie en filosofie, die soms de gevaarlijke
neiging vertonen om de paradox van het bestaan weg te denken, weg te speculeren, het hoog en laag van de werkelijkheid te effenen, de tegenstrijdigheden
te verzoenen, of minstens te verzoeten. Dat is heel "logisch", heel begrijpelijk
en ook wel bruikbaar, soms; maar het doet meestal geen recht aan de intensiteit
waarmee het bestaan geleefd wordt, het stelt de emotionele, duistere ervaring
van de mens niet veilig; liefde en dood zijn alleen veilig, zijn alleen "haalbaar"
in het poëtische, in het mythische spreken.
„De dichters alleen zeggen de waarheid
die onbedwingbaar is, haar eigen
afmetingen meebrengt en in de vormen
zoals die jarenlang geworden zijn
niet leven kan. De dichters
die droeve anarchisten van de blijdschap —"
aldus Guillaume van der Graft.
Die onbedwingbare waarheid met haar eigen afmetingen is de menselijke
waarheid: „altijd en overal anders zijn de mensen", zegt Lucebert; raadselachtig,
veel en gecompliceerd. Het is met name Lucebert, die de bestaanscrisis welke in
de tweede wereldoorlog losbrak, terugvoert op het conflict tussen het logische
en het mythische, het éénduidig en het veelzinnig spreken: „oh de moede man
die de sleutels der dubbelzinnigheid smolt 1 .... deze die eens de sleutels der
dubbelzinnigheid smeedde / hem opent geen vrede".
Misschien is alleen de taal van de mythe, de poëzie, gewaagd aan de dimensie
van de ontroering, poëzie is die manier van spreken waarin de mens die liefheeft
en dood moet zichzelf het meest kan herkennen, en voor velen misschien de
enige benaderingswijze die hen opent en open houdt, bevrijdt en in leven houdt;
de enige taal waarin zij hun paradoxale werkelijkheid kunnen beleven: dat zij
niet dit of dat zijn, maar dit èn dat: water en vuur, eb en vloed, woord en vlees,
steen en brood, aarde en licht, hebben en zijn, man en vrouw, languit en rechtop, herkomst en toekomst, god en mens, vader en zoon, leven en dood.
Een wending naar de „mythe", die ook in het werk van verschillende moderne
filosofen, met name bij Martin Heidegger, zo centraal staat, voltrok zich reeds
beginnenderwijs in de beweging van het expressionisme, toen de eerste wereldoorlog de mensheid met een schok tot het bewustzijn had gebracht, dat die
statische, in zichzelf rustende en van zichzelf verzekerde werkelijkheid, „overal
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en altijd" anders was, toen op een tot dan toe nog ongekende wijze de dood
binnenbrak, en de mens op leven en dood met zichzelf werd geconfronteerd.
Het expressionisme met zijn hang naar het onwetmatige, onbewuste, oncontroleerbare, het tegenstrijdige, doet een poging de chaotische spanningen te ontladen: overtrokken in het dadaïsme; ordelijker en doeltreffender bij een Hendrik de Vries en de dichters van het vitalisme. Toch is er een duidelijk verschil
tussen de expressionistische poëzie en het gedicht van na de tweede wereldoorlog, en dat wordt met name gesuggereerd in het zogenaamde experimentele
taalgebruik. Het is alsof de generatie van ni de eerste wereldoorlog nog gelooft
in de mogelijkheid tot verzoening der tegenstellingen, en er daarom naar zoekt;
alsof het gedicht nog gezien wordt als de oplossing van het conflict, de opheffing van de paradox. De dichters van na '45 geloven daar niets meer van; zij
willen het raadsel niet ontraadselen, ,,het beste is het raadsel te vergroten", zoals
Harry Mulisch het uitdrukt. Zij evoceren de tweespalt binnen het gedicht zelf,
van woord tot woord, en zo lèven zij de paradox; dat is de enige weg. De storm
van tegenstrijdige gevoelens wordt een weg naar de meest uiteindelijke waarheid
van de mens; dit èn, dat, alles tegelijk — dat is de methode van het experimentele gedicht.
In zijn gedicht „Over de dichtkunst" zegt Leo Vroman het als volgt:
Kijk, ik geloof niet slechts in één ding,
en schrijf blijkbaar niet in één stijl,
ik giechel graag terwijl
ik vloek, mompel en zing.
ik heb vreselijk het land
aan begrenzing, maar niet aan grenzen.
Ik houd integendeel
van deze wereld zoveel
om die ijle grenzen waarover
ik zeer voorzichtig stap;
daarom ben ik een allesgelover,
ik ben graag voor een paar seconden
joods om naar een grap
te luisteren, en werkelijk
nogal katholiek in kerken
hoewel soms niet de juiste
(ik kan kleine verschillen niet merken).
En aldoor ben ik gewoon
(of niet) zoals jij.
Wij geloven niet slechts in één ding — een hele reeks titels van na-oorlogse
bundels suggereert het: veelzinnigheid, paradox. „Het innerlijk behang" heet de
eerste gedichtencyclus van de voorloper der experimentelen, Hans Lodeizen:
„Hoe zwaar zijn onze ogen nu I de bruiloft van hart en handen is mislukt", heet
het daar. „Van de afgrond en de luchtmens", noemt Lucebert één van zijn
belangrijkste bundels. „Hebben en zijn", heet een bundel van Jan Elburg, „Vogels en vissen" zegt Van der Graf t, „Een lichaam van aarde en licht" -- Schulte
Nordholt; „Stilte, woedende trompet" — Paul Rodenko. „Bij hoog en bij laag"
is de titel van een verzamelbundel van Remco Campert; „Rozen en motoren"
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heet het debuut van één der zestigers, Hans Verhagen. „Paradox" noemde Peter
Berger zijn bloemlezing uit de poëzie der jongste generatie.
Niet slechts één ding.
„Ik geloof niet in de mens
die goed is.
ik geloof in de mens zoals hij moordt en niet moordt,
zoals hij liefheeft en als een kind de duisternis
tuchtigt met schemer",
aldus Gerrit Kouwenaar, wiens poëzie één evocatie is van de paradoxale mens.
Ik citeer uit verschillende van zijn bundels:
„Ik geloof in de vooruitgang
maar de wereld zal altijd stilstaan"
„Ik lig vertikaal op de grond, kleine
god met twee gezichten van gekneed brooddeeg.
ik lig nu betrekkelijk wanhopig omdat ik
voorzie dat mijn ogen zullen doven
van het doorzien"
„zo noem ik je alles en naamloos
een alfabet onder een leesplank
onleesbaar onmogelijk liefde"
„Het is waar
ik geef je een steen en een kus
ik geef je een mes en een hand
ik geef je maar geef je
geen naam
„Ik moet met de dood leven
met al deze naasten halsoverkop
in dit bijtende brandpunt van tijd"
„broeder zuster
mijn zeer gelijke
mijn lief protoplasma van steen
mijn voederbak
mijn blinkende zingende vogelkooi
mijn hartkamer
mijn hemels gekleurde aardse volière
mijn lichaam
eenli ng als ik
ondeelbaar evenbeeld oppervlakkig wonder drinkbare spiegel oh
mijn inhoud"
In het slotgedicht van zijn bundel „Het gebruik van woorden" heeft Kouwenaar zijn thematiek, zijn visie en zijn gezindheid samengevat onder de titel „Dat
is alles". Daarin gaat het inderdaad over alles: over zijn eigen dichterschap
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allereerst, dat waarheid en leugen tegelijk is, „ik geef je maar geef je / geen
naam"; een heen en weer tussen ik en jij, open en dicht, engagement en isolement, de straat en de ivoren toren. Heen en weer tussen haat en liefde, en beide
woorden zijn te groot en te klein tegelijk. Heen en weer tussen mens en géén
mens, tussen één mens en dè mensen; enkelvoud — meervoud. Het dichterschap
zelf is paradoxaal: het onmogelijke proberen, „vuur maken uit water", noemt hij
het in deze bundel: spreken en het niet kunnen en het niet willen en het toch
niet kunnen laten. „Dat is alles", die woorden zijn één en al understatement, en
in ieder understatement spreekt de paradoxale beleving zich uit. Het geeft precies weer, hoe de dichter zich verhoudt tot zichzelf, zijn dichterschap, zijn mens.
De dichter en zijn mens, dat zou de titel kunnen zijn van een bloemlezing uit
de poëzie van Kouwenaars generatie; het gaat altijd over de mens, zoals in
iedere mythe.
dat is alles
Er is geen mens
er zijn mensen
er is poëzie geen gedicht
poëzie over langzaam voorbijgaan
geen gedicht over onbekenden
er zijn mensen en als ik zeg
ik bemin ze dan lieg ik
en als ik lieg ik bemin ze
dan spreek ik de waarheid
over één mens
en ik zeg zij a ll een
maken steen steen
zij alleen maken water water
ik bedoel zij maken een wereld
die hun werd onthouden
door hem te bevolken
en dat is dubbel gezegd
zo leggen de feiten zich neer
dubbelzinnig en links
als de mensen
ik heb hen niet lief maar
ik sta hen bij als mijzelf
dat is alles.
Het gaat altijd over de mens, de „volledig manke mens" noemt Kouwenaar
hem. Wij schrijven, zegt Andreus
„een poëzie die wil zeggen
dat ons aller broeder de mens is
een ellendige broeder
een koude zuster
een slaande aarde
en wellicht ook een verre zon van liefde".
Slaande aarde, verre zon, — de ruimte van het volledige leven.
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„Die poëzie eet u gauw tegen, nietwaar ?" zegt Andreus er achter aan. Het
enige dat ons voeden kan, staat ons gauw tegen. Wat kunnen mensen ons niet
tegen-staan, in alle betekenissen van dat veelzinnige woord. Het beeld van het
eten duikt voortdurend op in de poëzie van nu. „Mijn voederbak" noemde
Kouwenaar de mens; reinigen -- slechten -- eten, zo typeert Lucebert zijn
dichten; woorden van brood, wil Van der Graf t.
Eten moet men om te leven, en leven, dat is opbranden, verslijten, gegeten
worden, verteerd worden. Dit levensproces wordt in de hedendaagse poëzie
herhaaldelijk bedoeld en betekend met de woorden „zaad" en „brood", pseudonymen voor „de mens". Zaad is levenskiem, begin van leven. Zaad moet sterven,
zaad wordt vruchtbaar, brood. Brood is leven; brood wordt doodgebeten, opgegeten, verteerd en is daarin leeftocht, wordt levenskracht voor de mens die het
zet. Leven is woorden spreken; een woord is gemeenzaamheid, mensen met
elkaar. Het woord wordt vlees, een mensenkind; mensen storten zich leeg in
elkaar, sterven aan elkaar, ontlediging, dood: zaad dat sterven moet om een
nieuwe mens te worden. Vlees is alles wat mensen zijn; een mensenkind wordt
mens, medemens, gemeenzaamheid, leeftocht en levenskracht voor an deren,
brood, woord. „Het woord wordt steeds meer vlees -- het vlees wordt steeds
meer woord", zo tekent Guillaume van der Graft dit levensproces, in een gedicht dat hij „Eucharistie" noemt.
Eucharistie — we hebben dat woord niet nodig, misschien niet. Het gedicht
van Jan Elburg, waarmee ik deze beschouwing wil besluiten, heet anders, al gaat
het over hetzelfde. Het heet „Opnieuw", en het gaat over de ruimte van het
volledige leven ,over de volledig manke mens. Over die levende paradox,
„broeder, zuster, mijn zeer gelijke".
Opnieuw
Grond worden,
gras, kever, ochtendnevel,
smaak aan de tong van het grazend
vee en vlees zijn, weer.
mest en molshoop worden,
bliksemvis in de sloot,
maar zo mogelijk
volle aar, zwellende korrel;
en gegeten worden
om man te zijn, vrouw te zijn,
a, vooral opnieuw mens te zijnn
en zichzelf in liefde te verzamelen.

Toneel: onderontwikkelde kunst
Proeve tot Program voor Technische Bijstand
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OWAT een jaar geleden is er in Vlaamse culturele kringen nogal wat te
doen geweest rond de zogenaamde hervormingsplannen van minister Van
Elslande in verband met het beroepstoneel. Sedert deze (gedeeltelijke) hervormingen verschenen zijn in het koninklijk besluit van 18 februari 1964, is het
nu weer stil geworden in ons toneelwereldje. Misschien is dit het geschikte
moment om eens een stand van zaken op te maken. Als daaruit blijkt wat er
nog allemaal ontbreekt, zelfs als we ons beperken tot de toneelspeelkunst, en de
schrijfkunst, de kritiek of de repertoriumvorming buiten beschouwing laten,
dan kan dit misschien het uitgangspunt worden voor het uitstippelen van een
toneelpolitiek, welke tot voor kort praktisch onbestaande was.
De acteur
Het statuut Van Elslande is in de eerste plaats gericht op de valorisatie van
de acteur. En niets is meer normaal, want het belangrijkste element in een
gezelschap is de acteur.
Art. 4 van het statuut voorziet dat het Rijk subsidies ter beschikking van de
gezelschappen stelt, om de wedden te helpen betalen. Deze subsidies zijn nog
zeer ontoereikend. Een van de bedoelingen ervan is, de vlucht van ons rijk
spelerspotentieel naar Nederland af te remmen. Maar Nederland betaalt nog
steeds hogere lonen en sedertdien is daar de zeer betwistbare politiek bijgekomen van de Vlaamse Radio en Televisie, die de beste acteurs en actrices uit
onze gezelschappen weghaalt.
Een aanbod van de B.R.T. is voor een acteur uiterst verleidelijk: hij krijgt er
niet alleen een hogere wedde, maar het werk is er 'gemakkelijker', regelmatiger,
hij hoeft geen teksten meer uit het hoofd te leren, hij is iedere avond vrij.
Treedt hij voor de televisie op, dan krijgt hij nog een extra-vergoeding. Hetzelfde geldt voor de gastrollen die hij kan aannemen in de toneelgezelschappen.
Toch is het fout, te denken dat onze acteurs en actrices de K.N.S. of de
K.V.S. verlaten alleen maar om financiële redenen. Er zijn ook andere motieven: artistieke onvoldaanheid, interne spanningen en andere persoonlijke redenen meer. Daarom volstaat een voldoende opdrijving van de wedden niet om
ons spelers-potentieel in de schouwburg te houden of er terug naartoe te loodsen. De kwaal zit dieper, zoals verder naar aanleiding van het Nationaal Toneel
zal worden aangestipt.
Inmiddels heeft de B.R.T. enkele mensen belet naar Nederland te gaan.
Kwalitatief is het B.R.T.-gezelschap even sterk als K.N.S. en K.V.S. samen.
Tegen de concurrentie met Nederland is België op dit ogenblik niet opgewassen. Nederland besteedt aan het toneel meer dan f 3.800.000 (d.i. meer
dan 50 miljoen B.F.), (weliswaar voor 7 beroepsgezelschappen en 11 miljoen
inwoners) terwijl Vlaams België slechts 16 miljoen francs kan spenderen.
De schrijver van dit artikel is kabinetssecretaris van de Minister van Cultuur, en
in die hoedanigheid o.m. belast met de toneelaangelegenheden in Vlaanderen.
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Alle belangstelling en goede wil ten spijt, is geen Belgisch Minister van
Nationale Opvoeding en Cultuur thans bij machte aan deze stand van zaken
iets te veranderen. Een verhoging in de begroting van Nationale Opvoeding en
Cultuur wordt voor het grootste deel opgeslorpt door nieuwe en onontwijkbare
uitgaven voor het onderwijs, de kruimels zijn voor de 'cultuur'.
De ideale werk- en lastenverdeling zou er in bestaan dat K.N.S.-Antwerpen,
K.V.S.-Brussel, straks ook het Gentse gezelschap, en de B.R.T. elk een evenwaardig gezelschap zouden bezitten, waarbij zij op voet van gelijkheid spelers
ter beschikking van elkaar zouden stellen. Gezien het overwicht van de B.R.T.,
dat op een monopolie gaat lijken, is het daar nu echter te laat voor. Momenteel
kan de uitholling van de gezelschappen alleen worden gecamoufleerd in de
mate dat de B.R.T. haar potentieel (meer dan thans het geval is) ter beschikking stelt en haar acteurs daar ook toe bereid zijn! Het blijft een feit, dat de
situatie fundamenteel ongezond is, en dat er op korte of lange termijn een
structuuroplossing moet worden gezocht, of desnoods van bovenaf opgelegd.
Het statuut Van Elslande bepaalt verder dat de weddetoelagen slechts kunnen
uitbetaald worden, indien vooraf de sociale verplichtingen werden nagekomen.
Ook dit is een maatregel ter bescherming van de acteur.
Voor officiële gezelschappen als K.N.S. of K.V.S. brengt dit geen enkel
probleem mee. Voor de kleinere kamertonelen, waarvan sommige zich graag op
hun professioneel karakter laten voorstaan, was deze statutaire maatregel noodzakelijk geworden. Aan de hand van vastgestelde toestanden: 1) moest bepaald
worden dat weddetoelagen niet konden worden toegekend, zonder dat de uitbetaling van de wedden bewezen werd door de stortingen voor de Rijksmaatschappelijke Zekerheid; 2) moest worden verhinderd dat spelers — of zij het wisten
of niet — verbonden waren aan en betaald werden door een gezelschap, zonder
dat hun sociale toekomst veilig werd gesteld. Het past niet dat bej aarde of
werkonbekwame acteurs, zoals dat nu vaak het geval is, aangewezen blijven
op de privé-solidariteit van hun collega's.
Het stelsel van de maatschappelijke zekerheid leverde tenslotte een passende
sleutel tot de definitie van de beroepsacteur. Ons zijn slechts twee soorten
acteurs bekend: diegenen die met de toneelspeelkunst hun brood verdienen, en
diegenen die een ander hoofdberoep uitoefenen en toneel spelen in hun vrije
tijd, al dan niet in een beroepsgezelschap. Hoofdberoep is datgene dat aanleiding geeft tot storting voor de sociale zekerheid en het pensioen. Daaruit vloeit
voort dat de eerste soort acteurs wèl en de tweede soort nièt in aanmerking kan
genomen worden voor de rijkstoelagen aan de dramatische kunst. Een beroepsgezelschap is dan een gezelschap dat uitsluitend of overwegend uit beroepsmensen bestaat. En wie geeft nu een definitie van wat eigenlijk een 'semiprofessioneel' gezelschap is, zoals sommige kringen zichzelf graag betitelen ?
Een andere beschikking (art. 3) van het statuut bepaalt dat „alleen die
artistieke medewerkers in aanmerking komen voor de weddetoelagen, die houder zijn van tenminste een bekwaamheidsdiploma van een Koninklijk Conservatorium of van een gelijkwaardig binnenlands of buitenlands diploma".
Geen zinnig mens zal volhouden, dat een titularis van een diploma a priori
een beter kunstenaar is dan een collega zonder diploma. Het is verbazend hoevele van onze prima-acteurs geen diploma hebben. En omgekeerd helpen
diploma's niet als men geen talent heeft. Waarom dan deze maatregel ? Alweer
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uit sociale bezorgdheid voor de acteur. Hoe gemakkelijk laten jonge mensen
zich soms verleiden door wat zij voor de 'betovering' van het theater houden,
om hun normale studies op te geven en zich zonder voorbereiding aan het
toneel te begeven. Enkele jaren lang mogen zij in een gezelschap tegen een
minimumloon alle karweitjes opknappen. De ontgoocheling is dikwijls groot.
Voldoen ze niet meer, dan staan ze gewoon op straat. En dan ? Wie zich werkelijk tot de toneelspeelkunst geroepen voelt, moet, dit bewijzen door eerst een
elementaire opleiding mee te maken in een toneelschool. Indien zij later toch
mislukken in hun toneelcarrière, dan geeft het conservatoriumdiploma hun nog
altijd aanspraak op een eervolle betrekking in openbare dienst.
Of de opleiding van onze conservatoria de ideale voorbereiding is tot de
toneelcarrière, is een andere kwestie. Een partijdige benoemingspolitiek heeft
zich ook hier gewroken op de resultaten. Wij zullen hier niet verder op ingaan,
doch alleen de algemeen-verspreide mening onderschrijven, dat het conservatorium een dringende en grondige aanpassing nodig heeft. Ter voorbereiding van
dit opstel, hebben wij nog eens Pointering 48 van Herman Teirlinck herlezen
(Nieuw Vlaams Tijdschrift, november 1948), een document waaraan diegenen
die beweren ons toneelleven te kennen en te volgen, al te weinig aandacht
besteden. Daarin constateerde Teirlinck — toen reeds: „De toneelpolitiek van
de Staat erkent de ontoereikendheid van het onderwijs dat in de conservatoria
wordt gegeven" (p. 530). Vijftien jaar later is er weinig aanleiding om deze
uitspraak te verzachten.
De privé-gezelschappen
Het professioneel karakter van een gezelschap wordt dus bepaald door het
beroepskarakter van (de meerderheid van) zijn samenstellende artistieke elementen (art. 2). Dit betekent niet dat het de gezelschappen niet geoorloofd
is, andere dan beroepskrachten te engageren. Met de huidige beperktheid der
rijkssubsidies zou het onrechtvaardig zijn — inzonderheid voor de kleine privégroepen — zulke zware verplichtingen op te leggen zonder hun de minimale
geldmiddelen te garanderen. Doch de uitgaven voor niet-professioneel personeel
komen voorlopig niet voor subsidiëring in aanmerking, met de bewuste bedoeling zoveel mogelijk de cumulatie van bedrijvigheden tegen te gaan. In sommige
kleinere gezelschappen werd het toch al kleine bedrag aan toelagen volledig
besteed aan een reeks luttele vergoedingen aan acteurs en actrices, die bij dag in
de school, op het kantoor of in de handel werken. Vergoedingen dus voor een
gecumuleerde activiteit van mensen die niet eens tot het vak behoren. Het
afremmen van dit procédé is weer gericht op de bescherming van het beroep.
Hiermee raken wij een tere plek in het Vlaamse theaterbestel. Artikel 2 van
het statuut maakt een principieel onderscheid tussen beroepsgezelschappen met
spelers die met een jaarcontract aan dit gezelschap verbonden zijn, en beroepsgezelschappen die met 'gasten' werken. Geen enkel privé-gezelschap is thans bij
machte een eigen troep op de been te houden met rijksgelden alleen. Wie dit
— tegen alle goede raad in — toch probeert te doen, gaat een financiële catastrofe tegemoet.
Indien het begrip 'semi-professionalisme' een fictie is, dan beantwoordt
daarentegen het begrip 'kamertoneel' aan een reële behoefte. Dit soort toneel
richt zich namelijk op een intimistisch, vooruitstrevend of experimenteel repertoire en een eigen speelstijl, welke op de grote scène en bij het grote publiek
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geen kans krijgen. In zolder-, kamer- en kelderzaaltjes wordt de smaak gevormd
van de komende generatie en krijgen jonge acteurs, regisseurs en acteurs hun
eerste kansen. Zodra zij evenwel hun 'kamerkarakter' opgeven, verliezen zij
hun reden van bestaan, hun vitaliteit en vaak ook hun bestaansmogelijkheden.
Sedert de oorlog heeft het kamertoneel in Vlaanderen een grote bloei gekend
en een grote invloed gehad. Een aantal acteurs en regisseurs, die in deze leerscholen van geestdrift hun sporen hebben verdiend, sieren thans de affiches van
onze officiële gezelschappen, van de radio en de televisie. Ook enkele Vlaamse
auteurs zijn deze kamertonelen blijvende dank verschuldigd. Zij moeten dus
gesteund worden. Dat zij een labiel en moeilijk bestaan leiden, is een waarheid
a La Palisse. Doch wie het panorama van hun activiteit overschouwt, zal vaststellen dat de kleine gezelschappen, die in de relatief gesproken meest gezonde
financiële situatie verkeren, precies diegene zijn die hun oorspronkelijke opzet
trouw zijn gebleven (Concreet Toneel Vandaag te Brussel en Arca te Gent).
De officiële gezelschappen
Het statuut Van Elslande spreekt over stedelijke en provinciale gezelschappen, maar de geest van het koninklijk besluit laat elke gemengde formule toe,
van het ogenblik af dat het beheerd wordt door één of meer overheidsorganen.
Er bestaan momenteel in het Vlaamse land twee officiële, namelijk stedelijke
gezelschappen: de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen (een
regie) en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel (een concessie) . In
het eerste geval is de directeur een ambtenaar, wiens exploitatie-deficit door de
stad gedekt wordt. In het tweede geval is de directeur een commerciële exploitant, die van zijn stedelijke concessiegever een vast bedrag aan toelagen krijgt
en voor de rest maar moet zien hoe hij aan zijn trekken komt. In beide gevallen
stelt de directeur autonoom het repertoire en het gezelschap samen. In beide
g evallen houden de stadsbesturen door middel van een stadscontroleur toezicht
over het financiële en administratieve beleid. Maar in beide gevallen ook ontbreekt een toezicht op het artistieke beleid en worden het repertoire en de
samenstelling van het gezelschap soms mede bepaald door politieke, syndicale
of commerciële factoren die weinig met toneel te maken hebben. Heeft het Rijk
nu het recht — en de plicht — zich te mengen in het artistieke beleid van deze
gezelschappen?
Elke juridische of administratieve vorm van beheer is waard wat de personen
waard zijn die hem moeten toepassen. Maar theoretisch biedt de ene formule
meer voordelen dan de andere. Er zijn theaterdirecteuren die geen artistiek
toezicht nodig hebben, die in hun persoon alle kwaliteiten verenigen welke
nodig zijn voor de taak, maar die vereiste kwaliteiten zijn zo complex en uiteenlopend geworden, dat men zich kan afvragen of men niet te veel vraagt van
één mens alleen.
De tijd is — helaas — voorbij dat de grote steden over voldoende middelen
beschikten om hun eigen stedelijk gezelschap in hun eigen schouwburg te
bedruipen. Allengs heeft het Rijk moeten bijpassen. Op het ogenblik evenaren
of benaderen de rijksbijdragen die van de stad. Bovendien treden de grote
stedelijke gezelschappen steeds meer op buiten de eigen stad, en deze bedrijvigheid moet normaal niet ten laste van het 'stedelijk' bestuur vallen.
Treedt de Staat in die omstandigheden coördinerend op en subsidieert hij de
toneelbedrijvigheid, dan is het ook normaal dat hij artistiek toezicht houdt. Hij
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doet daarmee niets anders dan waar eisen voor zijn geld, het geld van de belastingbetaler tenslotte. Wie met deze uitspraak de indruk krijgt, dat de steden
tot nog toe geen artistiek toezicht hebben uitgeoefend, doet deze stadsbesturen
onrecht aan. In de lastenkohieren staan (soms) een aantal minimale verplichtingen inzake speelplan, maar een werkelijk inspirerende toneelpolitiek voeren
konden zij niet.

'Nederlands Toneel' te Gent
Onder deze benaming start van volgend seizoen af een nieuwe officiële
schouwburg te Gent. Bij de viering van wijlen Staf Bruggen in 1963 lanceerde
minister Van Elslande de idee dat er te Gent een nieuw gezelschap moest
komen. Deze idee beantwoordde aan een algemeen verlangen. Een privé-comité
sloeg dadelijk de hand aan het werk en heeft grote diensten bewezen. Thans,
twee jaar later, is het zover. De voorbereidende besprekingen zijn lang en
gedetailleerd geweest, wat niet betekent dat er van enige zijde tegenkanting is
geweest. Maar men heeft geprobeerd een nieuwe beheersformule op te zetten,
welke de beste garanties biedt voor een moderne cultuurpolitiek. Bovendien
waren de praktische moeilijkheden niet te onderschatten, met name: de beroerde financiële situatie van stad en provincie en de zeer beperkte mogelijkheden
die hun door het voogdijministerie van Binnenlandse Zaken warden gelaten
inzake culturele uitgaven (dit is trouwens het geval voor alle steden) .
De nieuwe troep te Gent zal geleid worden door een directeur die geen
concessionaris zal zijn, maar een soort cultureel ambtenaar onder het gezag van
een instelling van openbaar nut. De raad van beheer van deze instelling wordt
gevormd uit vertegenwoordigers van de subsidiërende machten (Staat, provincie
en gemeente) pro rato van hun financiële inbreng. Wie het meest bij draagt,
mag ook het meest te zeggen hebben. Naast zijn administratieve en financiële
verantwoordelijkheden, zal de directeur zijn speelplan en zijn gezelschap voorleggen aan de goedkeuring van de raad van beheer. Deze formule is nieuw in
Vlaanderen, maar niet in België. Zij bestaat reeds lang in het Théátre National
de Belgique en in de Koninklijke Muntschouwburg (een parastatale instelling) .
(De nieuwe Beursschouwburg wordt bestuurd door een directeur onder het
uiteindelijk gezag van een raad van beheer) . De voordelen van deze formule
zijn belangrijk: 1) Men mag het risico lopen een directeur aan te stellen die
intelligent is en verbeelding heeft, maar rijpheid en ervaring mist. 2) De directeur kent vooraf nauwkeurig zijn begroting en weet dat hij deze niet mag overschrijden zonder zijn persoonlijke inkomsten in gevaar te brengen; er kan geen
sprake zijn van deficit of bijkredieten. Men kan zeggen: bij een concessie is dat
net zo. Juridisch en theoretisch inderdaad, maar indien een concessionaris
schulden maakt, dan zal de stad praktisch en politiek niet anders kunnen dan
bijspringen. 3) De subsidiërende machten hebben door middel van de raad van
beheer een voortdurend toezicht op de financiële toestand. 4) De culturele
opdracht van het gezelschap wordt niet overgelaten aan de inzichten van de
directeur alleen, maar aan heel de gemeenschap. Wel zal de directeur -- als
artistiek raadgever van de raad van beheer -- zijn eigen artistieke inzichten en
dynamisme zo vrij mogelijk kunnen uitwerken. 5) De formule 'instelling van
openbaar nut' verzekert de schouwburg tegenover de openbare overheden een
stabiliteit en een evenwicht welke een concessie en een regie niet hebben, en
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normaliter moet zij de grootste bevrediging geven. 6) Zij neutraliseert in haar
schoot politieke en niet-artistieke invloeden.
Het belang van deze beleidsformule reikt veel verder dan het 'Nederlands
Toneel' te Gent alleen. Zij is bedoeld als een voorbeeld voor de andere officiële
schouwburgen en als een voorbereidende stap tot de reorganisatie van het Nationaal Toneel, welke reorganisatie door de huidige regering wegens de lopende
verbintenissen uitgesteld moest worden.
Het repertoire

Artikel 11 van het statuut schrijft voor, dat het repertoire minstens twee
klassieke stukken en vier Benelux-stukken, waaronder als minimum twee
Vlaamse, moet omvatten.
Over deze tweede eis is wel een en ander te doen geweest. Men heeft het
van bepaalde zijde voorgesteld alsof dit een nieuwe en zwaardere verplichting
was, zonder dat er een financiële compensatie van Rijkswege aan vast zat. Deze
voorstelling van zaken is fout. Het statuut legt geen nieuwe en zwaardere verplichtingen op dan vroeger, integendeel. Het vroegere statuut (van 1954)
schreef voor (art. 6) : „Het repertorium zal elk seizoen ten minste twee klassieke stukken, drie creaties van hedendaagse stukken en twee creaties of wederopvoeringen van Belgische stukken in drie bedrijven of van gelijk belang
omvatten". Toen werden dus zeven stukken opgelegd, waaronder eveneens twee
Vlaamse. Diegenen die deze laatste verplichting willen geschrapt zien, zullen
het zeer moeilijk hebben om te bewijzen dat er geen goede Vlaamse stukken
zijn. Behoort het overigens niet tot de culturele opdracht van een officieel
gezelschap, de eigen dramaturgie te bevorderen ? Het statuut schrijft trouwens
geen c?eaties voor. Voor creaties van Vlaamse werken voorziet het (in art. 17)
een speciale premie. In 1963-'64 zijn daaraan meer dan 300.000 f. gespendeerd.
Deze extra-premies bestonden vroeger niet, en zij ontkrachten nog meer de
bewering als zouden de nieuwe verplichtingen zwaarder wegen.
Wat de nationale opdracht betreft, thans gedragen door de Nederlandse
Schouwburg te Antwerpen, stelde het vroegere statuut volgende eisen (art. 9) :
1) over het gehele land ten minste tweehonderd vertoningen geven buiten
Antwerpen; 2) ieder seizoen twee klassieke, twee hedendaagse en twee Vlaamse
hedendaagse stukken. Laten wij liever niet nagaan, sedert hoelang deze voorschriften inzake repertorium dode letter zijn gebleven. In het huidige statuut
werden ze afgeschaft. Worden de nieuwe verplichtingen dan zwaarder?
Een andere kritiek slaat op de twee andere (niet-Vlaamse) Benelux-stukken:
er zouden zeer weinig geschikte Noord-Nederlandse, resp. Frans-Belgische of
Luxemburgse stukken zijn. Het is mogelijk, maar inmiddels benijden wij onze
Noorderburen nog altijd een Jan de Hartog, een Heyermans en een Fabricius,
en onze franstalige landgenoten een de Ghelderode, een Sion, een Closson en
een Lacour. Maar hoe dan ook: de Benelux-solidariteit zal op de duur slechts
houdbaar zijn, indien de Nederlanders en de Franstalige Belgen een reciprociteit opbrengen ten gunste van de Vlaamse toneelproduktie.
Tenslotte wijzen theaterdirecteuren er op dat zij wensen over te gaan (of
overgegaan zijn) tot het 3- of 4-wekenstelsel, en dat 6 opgelegde stukken op
een totaal van 10 of 12 produkties (40 speelweken) overdreven is ten overstaan
van het procent aan toelagen van het Rijk in het totaal der uitgaven van het
gezelschap. Het moet in de cultuur gaan zoals in het gesubsidieerd (inbegrepen
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provinciaal en gemeentelijk) onderwijs: wie subsidies aanvaardt, moet zich
onderwerpen aan een minimumprogramma en een pedagogische inspectie. In
het domein van de cultuur kunnen de Rijkscriteria alleen van culturele aard
zijn. Twee klassieke en twee Vlaamse stukken zijn werkelijk een infra-minimum, dat ook zonder verplichting van Rijkswege zou moeten gelden.
Tenslotte nog dit: er zijn theaters die een 4-wekensysteem huldigen, maar de
Vlaamse stukken op het einde van het seizoen en gedurende slechts twee weken
programmeren. Er moet dus eerst overeengekomen worden waarover geargumenteerd wordt: over een 4-wekensysteem of over een 2-wekensysteem, maar
niet over allebei tegelijk.
Toneelspreiding
Wie de spreiding van het toneel over het Vlaamse land onderzoekt, kan dit
doen vanuit een cultureel of vanuit een geografisch standpunt.
Cultureel kunnen wij drie soorten theateractiviteiten onderscheiden: de grote
culturele theaters (K.N.S. Antwerpen en K.V.S. Brussel), de theaters voor
volkse spreiding (het Reizend Volkstheater, dat een deel van de Nationale
Opdracht vervult, het Nieuw Nederlands Toneel, de Groep Herman Bruggen
en het Nieuw Vlaams Toneel), de kamertonelen (Toneel Vandaag, Fakkeltheater, Experimenteel Werktheater, Arca-Studio 50, Antigone) . Het eerste en
voornaamste kamertoneel in Vlaanderen, het Nederlands Kamertoneel, is in
deze klassificatie niet ondergebracht. Het heeft de status van kamertoneel de
laatste jaren verlaten, om zich op het commercieel-populaire genre te werpen.
Het cultureel belang van het N.K.T. is helaas zeer twijfelachtig geworden.
Uit een vlugge geografische klassif icering blijken twee dingen: 1) dat Gent
— op één na de grootste Vlaamse stad — geen groot cultureel theater bezit;
2) dat Limburg helemaal niet, en de beide Vlaanderen slechts armoedig bedeelci
zijn met privé-gezelschappen, terwijl de toneelactiviteit zeer sterk is geconcentreerd te Antwerpen en te Brussel. Dus ook twee conclusies: 1) er moet dringend een nieuw officieel theater komen te Gent of te Brugge. De hoop is
gegrond dat het 'Nederlands Toneel' te Gent aan de behoeften van beide
Vlaanderen zal voldoen; 2) de oprichting van kleine gezelschappen moet afgeremd worden in Antwerpen en Brabant en gestimuleerd in Limburg.
Het Nationaal Toneel
Ook het Nationaal Toneel heeft — om nationaal te zijn — een taak van
spreiding.
De studie van de situatie van ons toneelleven na de oorlog leidde Herman
Teirlinck tot een reorganisatie en een structuur, zoals hij die beschreven heeft
in het reeds geciteerde Pointering 48. Het gezelschap met het grootste prestige
was op dat ogenblik onbetwistbaar de K.N.S. te Antwerpen. Daarom kreeg dit
gezelschap een nationale opdracht toegewezen, d.w.z. de verspreiding van
hoogstaande toneelspeelkunst met een voorgeschreven repertoire. Enkele jaren
later werd een deel van deze opdracht, het verspreiden van een aangepast
repertoire onder bredere volkslagen, overgedragen aan het Reizend Volkstheater. Deze formule was op dat ogenblik zonder enige twijfel de enig mogelijke
en de enig geldige. Doch sindsdien is er heelwat veranderd, niet in het minst
te Antwerpen zelf.
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Het monopolie heeft op de duur verstarrend gewerkt. Bovendien wordt de
K.N.S. Antwerpen in regie geëxploiteerd, hetgeen betekent dat de directeur en
zijn artistiek personeel halve ambtenaren zijn, dat de administratieve en technische diensten door de staf zelf worden verzorgd met alle bureaucratische
rompslomp daaraan verbonden (dit is niet laatdunkend voor Antwerpen bedoeld: alle administraties zijn gelijk), dat politieke partijen en vakbonden een
sterke greep hebben op het artistieke beleid, en dat — dus — dit beleid dikwijls
moet gehoorzamen aan imperatieven die weinig te maken hebben met toneelcultuur. Het is in 1965 in onze grootste Vlaamse stad nog mogelijk, dat de
directeur van een bepaalde culturele instelling bij politieke afspraak een socialist
moet zijn, en die van een andere instelling een katholiek. Zolang onze cultuurpolitiek door zulke factoren moet worden bepaald, kan men best op betere
tijden wachten om aan een ernstig cultuurbeleid te denken.
Dit geheel van feitelijke situaties moet het beste gezelschap fataal naar de
bliksem helpen. Welke artistieke directeur kan een stimulans vinden in het feit
dat de stad toch het deficit betaalt ? Welke repetitie of opvoering kan een
bezielde prestatie worden, indien sommigen voortdurend naar de klok kijken,
wachtend op het syndicaal-vastgestelde ogenblik om het werk stop te zetten
midden in een zin of een bladzij de ? Wie verbaast er zich dan nog over, dat
de acteurs zelf uiteindelijk geen bevrediging meer vinden in hun werk ? Wie
-- wij zegden het reeds — de vlucht van acteurs uit K.N.S. Antwerpen naar
Nederland en de B.R.T. alleen uit financieel voordeel verklaart, vergist zich
of draait zich een rad voor de ogen.
Gelijklopend met de neergang van de K.N.S. te Antwerpen kende de K.V.S.
te Brussel een snelle opgang. Daardoor kwam het monopolie van het Antwerpse gezelschap nog meer in het gedrang en werd het nog dringender nodig, naar
een nieuwe formule te zoeken voor het Nationaal Toneel.
Men zou echter eerst de vraag kunnen stellen: moét er een Nationaal Toneel
zijn ? Er zijn heel wat landen met een bloeiende toneelcultuur zonder dat ze een
Nationaal Toneel bezitten. In Frankrijk heeft de Comédie Française weliswaar
officieus de standing van een Nationaal Toneel, maar men kan bezwaarlijk zeggen dat zij toonaangevend is, noch qua speelstijl, noch qua repertorium. Voor
het overige ligt de Franse theaterkaart verdeeld over enkele gesubsidieerde
gezelschappen (waarin o.m. Vilar en Planchon gedijen, al heeft Vilar nu ook
het T.N.P. verlaten wegens te krappe subsidies) en een aantal commerciële
gezelschappen te Parijs, die ondanks een moeilijk bestaan of misschien precies
daardoor de meeste levende krachten van het Franse toneelleven herbergen.
In Nederland heerst een zware wedijver tussen de zeven erkende en gesubsidieerde gezelschappen, waarvan geen enkel een officieel karakter draagt. Er is
evenmin een Nationaal Theater in Duitsland, waar heel het cultuurleven zeer
sterk is gedecentraliseerd. Ook niet in Spanje en ook niet in Italië. Er is daarentegen wél een Nationaal Toneel in Engeland, onlangs opgericht onder leiding
van Laurence Olivier. Maar zou dit er gekomen zijn zonder sir Laurence? Er
bestaat ook een Nationaal Toneel voor het franstalige België. Maar is dit het
beste franstalige gezelschap in het land ? Of er een Nationaal Toneel moet zijn,
lijkt in de praktijk vooral afhankelijk van de vraag of er geschikte mensen zijn
om dit instrument te hanteren.
Hoe dan ook, de huidige formule voldoet niet meer: daarover is iedereen het
eens. Maar over wat er in de plaats moet komen, lopen de meningen nogal
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uiteen. Sommigen bepleiten de oprichting van een supergezelschap, boven de
gezelschappen van Antwerpen, Brussel en Gent. Theoretisch lijkt dit zeer mooi,
maar het leidt opnieuw tot het monopolium, waarvan wij de resultaten hebben
onderzocht. Dit supergezelschap zal bovendien de bestaande troepen nog meer
uithollen dan nu al gebeurd is, en het is zeer de vraag of de aldus verzamelde
superregisseurs en superacteurs werkelijk een gezelschap kunnen vormen en of
zij de reizen door het land niet vlug beu zullen worden. En waar zal dit gezelschap spelen: te Antwerpen, te Gent en te Brussel?
Geen supergezelschap dus ? Dan gezocht naar een formule van gezonde,
artistieke wedijver. Een ogenblik heeft men ernstig gedacht aan het verdelen
van de nationale opdracht over verschillende gezelschappen: uit hun jaarlijks
repertoire zouden de directeuren der officiële gezelschappen stukken voorstellen
die in aanmerking komen voor vertoningen over heel het land; daaruit zou een
commissie een vooraf bepaald aantal stukken kiezen waaraan een 'nationale
opdracht' en speciale toelagen verleend worden. Een andere mogelijkheid kan
zijn, opnieuw te denken aan de 'draaischijf' van Oscar De Gruyter, waarover
ook Teirlinck in zijn Pointering 48 met heimwee mijmert: „Een drietal flinke
groepen, die mekaar aflossen ...".
De poging om in Gent een derde beroepsgezelschap op te richten, ligt in die
lijn. Het moet mogelijk zijn de zaken zo te organiseren, dat Gent, Antwerpen
en Brussel eerst hun eigen plateau, en daarna elkaars plateau bespelen, terwijl
zij buitendien nog de tijd en de middelen moeten krijgen om andere provinciesteden aan te doen. Deze formule impliceert: 1) het nauwkeurig op elkaar
afstemmen van de speelplannen; 2) het gelijkschakelen van de speelduur van
elk stuk; 3) het, losmaken van de gezelschappen van de stedelijke imperatieven.
Deze laatste voorwaarde is een delicate operatie met politieke implicaties.
In de drie voornoemde steden is de schouwburg eigendom van de stad. Te
Brussel en te Antwerpen zijn ook de gezelschappen 'stedelijk'. De vraag is dus,
in hoeverre deze steden hun hegemonie over 'hun' gezelschap willen prijsgeven
en zullen toelaten dat het in andere plaatsen optreedt binnen een nationale
regeling. Een nationale toneelpolitiek kan veel zuiverder uitgestippeld warden
als de 'gezelschappen' van de 'steden' zijn losgemaakt. Dit is een van de redenen waarom het Nederlands Toneel te Gent geen eigenlijk stedelijk gezelschap
zal zijn, maar een instelling van openbaar nut waarin de stad Gent weliswaar
op waardige wijze zal zetelen naast Staat en provincie. Deze formule moet nu
haar deugdelijkheid bewijzen, en kan als prefiguratie dienen voor elke nationale
uitbouw.
Welk bezwaar kan een stadsbestuur bijvoorbeeld inroepen tegen het aanstellen van een schouwburgintendant, die rechtstreeks van de stad zou afhangen,
en de schouwburg namens deze stad zou beheren ? De directeur en de leden van
het 'huis'-gezelschap zouden onder het gezag staan van een raad van beheer.
Het officiële speelplan zou niet alleen het repertoire van het eigen gezelschap
omvatten, doch eveneens de gastvoorstellingen van de andere 'nationale opdrachten'. Eens zover, wordt de stad zaalexploitant, en artikel 18 van het statuut
Van Elslande voorziet de mogelijkheid om aanmoedigingstoelagen te verlenen
aan zaalexploitanten die voor eigen rekening een erkend toneelgezelschap contracteren. In de huidige stand van zaken vindt dit artikel geen toepassing; alleen
het principe werd ingeschreven. Immers: „De Minister stelt het bedrag van
deze premie vast, evenals de voorwaarden waarin zij kan worden verworven".
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Dit is nog niet gebeurd; het is alleen een projectie in de toekomst. Maar men
zal grif aanvaarden, dat er veel mogelijkheden in zitten. Het is echter vermetel
over dit alles door te dromen. We zijn nog niet zover, maar die richting moeten
we uit.
Er is tenslotte nog een ander aspect: op het stuk van de kunst en de cultuur,
zoals in vele andere gebieden, geven onze grote steden veel geld uit voor zaken
die ook de inwoners van de omliggende gemeenten ten goede komen, zonder
dat deze gemeenten financieel bijspringen. Als men intercommunales maakt
voor water- en elektriciteitsbedeling, waarom ook niet voor cultuurbedeling?
Onderricht in de Dramatische Kunst

Wij wezen reeds op de ontoereikendheid van het dramatisch onderricht in de
Koninklijke Conservatoria, en wij zijn er nogal gerust op dat niemand een
bewijsvoering zal eisen om deze mening te staven. Het beste bewijs ligt in de
resultaten.
Naar de resultaten verwijzen wij derhalve ook in verband met de Studio van
het Nationaal Toneel, maar dan in omgekeerde zin. Deze Studio was bij zijn
oprichting bedoeld als post-secundaire voorbereiding tot het beroep van acteur
of actrice. Tot 1964 stonden de afgestudeerden uitsluitend ter beschikking van
K.N.S. Antwerpen. Sedert het nieuwe statuut zijn alle officiële gezelschappen
verplicht bij voorkeur afgestudeerden van de Studio in dienst te nemen. Deze
eis is bedoeld als een valorisatie van de daar gedane studies. Wie de lijst overloopt van de gediplomeerden van de Studio sedert zijn oprichting, zal graag
erkennen dat het overgrote deel van deze mensen waardige en zelfs vooraanstaande plaatsen in ons toneelleven zijn gaan bezetten. Maar merkwaardig
genoeg heeft deze school geen enkel statuut en het afgeleverde diploma geen
enkele wettelijk gehomologeerde waarde.
Ook de status van de Studio moet dus geregeld worden, tegelijk met de
omvorming van het Nationaal Toneel. Twee mogelijkheden zijn hier voorhanden: 1) ofwel wordt de Studio een onafhankelijke school op hoger niet-universitair niveau (Rijksschool of neutraal-vrije school?), hetgeen in beide gevallen
een bijkomende investering van Rijkswege noodzakelijk maakt; 2) ofwel wordt
de Studio ingeschakeld in het Rijksinstituut voor Toneel- en Cultuurspreiding
(RITCS) . Dit Instituut, eveneens op hoger niet-universitair niveau, dat evenwel
licenciaatstitels aflevert, leidt op tot een aantal technische beroepen in toneel,
radio en televisie, film, fotografie, enz. — Acteurs worden er in het RITCS niet
gevormd, precies omdat de Studio daarin voorzag. De integratie van de Studio
in het RITCS lijkt dus een logisch-vanzelfsprekende oplossing.
Zo eenvoudig is het echter niet voor de politiek. Bij zijn oprichting werd het
RITCS, Vlaams instrument voor 'cultuurspreiding', ondergebracht bij het rijkstechnisch onderwijs, omdat het rijkstechnisch onderwijs (ook het nederlandstalige) uitsluitend behoort tot de bevoegdheid van de linkse (en franstalige)
minister van Nationale Opvoeding en Cultuur. Was het RITCS ondergebracht
bij het kunstonderwijs, dan ressorteerde het onder de bevoegdheid van beide
Ministers samen. Dit was een hinderpaal voor de traditionele linkse benoemingspolitiek, die — alle schoolpacten ten spijt — even virtuoos wordt voortgezet als vroeger. De Studio inschakelen bij het RITCS zou tot gevolg hebben
dat het toneelonderricht hic et nunc zou afhangen van een franstalige minister,
terwijl de toneelcultuur zelf zou ressorteren onder een Vlaamse minister.
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Toch zou om financiële en pedagogische redenen de opslorping door het
RITCS de beste oplossing zijn. Dit vooronderstelt evenwel een bevredigend
politiek akkoord, dat ook nageleefd wordt.
Besluit
Een besluit? Dat er nog ontzaglijk veel te doen valt om onze achterstand op
het stuk van toneelcultuur op te halen:
— een reorganisatie van onze toneelstructuur, inbegrepen van een eventueel
Nationaal Toneel;
— een reorganisatie van het onderricht in de dramatische kunst;
— het opbouwen van een behoorlijke culturele infrastructuur, zonder welke
elke spreiding van toneelcultuur denkbeeldig blijft;
— het ter beschikking stellen van ruimere financiële middelen, zowel van de
Staat als van de provincies en de gemeenten.
Deze laatste conditie is natuurlijk altijd een deus ex machina, die alles moet
opknappen. Alle schuld voor gebrekkige situaties op de rug van ontoereikende
financiële middelen schuiven, is wel erg gemakzuchtig. Op het gebied van de
cultuurkredieten is dit echter een scherpe realiteit. Als het op besparen en
besnoeien aankomt in de openbare sector, zijn het altijd de gelden voor cultuur
die het eerst onder het mes gaan. De cultuuruitgaven van stad en provincie
worden door het voogdijministerie van Binnenlandse Zaken drastisch behandeld. Zodoende kan men misschien de stedelijke financiën saneren, maar zeker
niet de openbare financiën, aangezien de besnoeide uitgaven van de steden en
provincies hun compensatie gaan zoeken bij de cultuurkredieten van het ministerie. Het is een put maken om een andere te vullen.
Bovendien werkt de begrotingshakbijl op het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur op dezelfde manier. Men bedenke dat op de begroting
voor 1965, die 31 miljard bedraagt, voor heel het land slechts 2 miljard voor
cultuur zijn gereserveerd. En dit, nadat sedert 1961 deze cultuurkredieten voor
het Vlaamse land met circa 75 % de hoogte zijn ingegaan.
Dit zal wel nooit beter worden zolang de begroting van cultuur een aanhangsel is van die van onderwijs. Wie morgen voor de cultuurpolitiek verantwoordelijk zal zijn, zal zich op straffe van onmacht over dit probleem moeten
buigen, evenals over een coordinatie tussen het Cultuurministerie en dat van
Binnenlandse Zaken, zonder welke iedere decentralisatie -- althans op cultuurgebied — louter een fictie blijft. De cultuur moet een eigen, zelfstandige
begroting krijgen, die in gelijke mate deelt in de jaarlijkse toename van de
Rijksuitgaven. Uitgaven voor de cultuur zijn inderdaad investeringen, net als
uitgaven voor het onderwijs. Cultuurverbruik is een economisch verschijnsel
geworden. Tot dit inzicht is men in de Staat nog niet gekomen. Men heeft het
althans nog niet omgezet in cijfers.

KUNSTKRONIEK

Pleidooi voor de vorm
Het werk van Van den Broek en Bakenra
G. BEKAERT S.J.

„maar er zijn weer eeuwen
in een paar uur toebereid . . .
Lucebert

Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema is bijna een
H ETnationale
Nederlandse instelling. Het boogt op een flinke Nederlandse

traditie van meer dan een halve eeuw. Het pakt de zaken methodisch en efficiënt
aan. Gedreven door een uitgesproken zendingsbewustzijn, lijkt het polemisch
onvermoeibaar. Het werd vereerd met de hoogste Nederlandse architectenprij s
en geniet een internationale faam. Het speelt een actieve rol in het onderwijs en
bezit een forse positie als gangmaker voor jonge architecten. Het is ook een
zuivere exponent van een goed deel van de moderne architectuur.
Redenen genoeg dus om dit werk eens van naderbij te verkennen. Mijn
bedoeling kan echter niet zijn, er hier een min of meer volledige voorstelling of
een chronologische evolutie van te schetsen, zoals ik dat geprobeerd heb met
G. T. Rietveld of met Alvar Aalto 1 ) . Met wat ik daar geschreven heb op de
achtergrond, wil ik van het werk van Van den Broek en Bakema slechts een
algemene karakteristiek geven en dan nog vanuit een bepaalde hoek. Een goede
hulp daarbij biedt de recente monografie die Jurgen Joedicke in zijn Dokumente
der modernen Architektur aan dit werk gewijd heeft onder de titel Architektur
und Stadtebau 2 ) .
Een Italiaanse criticus heeft eens opgemerkt dat de Hollandse architectuur niet
door het 'genie', maar door de 'school' bepaald wordt. Er zit veel waarheid in
die opmerking. Hij vergat echter dat die 'scholen' zoal niet door 'genieën', dan
toch door bijzondere persoonlijkheden gevormd en gedragen warden. Tot hen
behoren Johannes Hendrik van den Broek en Jacob Berend Bakema, twee zeer
uiteenlopende figuren. Geen van beiden bestaat alleen terwille van of dank zij
hun associatie. Voor J. H. van den Broek is dat evident. Vóór zijn associatie met
Bakema had hij reeds een belangrijke carrière achter de rug. Hij is geboren te
Rotterdam op 4 oktober 1898, hetzelfde jaar als Aalto. Met een onderwijzersdiploma op zak, begon hij in 1919 zijn studies aan de Technische Hogeschool te
Delft, waar hij in 1924, het jaar dat Granpré Molière er hoogleraar werd, tot
ingenieur-architect promoveerde. Daar vernam hij over de moderne architectuur,
waarin enkele Nederlandse architecten (en architectenscholen) toch heel actief
betrokken waren, zo goed als niets. Zijn evolutie naar de nieuwe 'stijl' zou hij
persoonlijk voltrekken.
Zijn eerste werken dateren van het einde van de jaren twintig, begin dertig:
o.m. een appartementsgebouw met winkels en restaurant aan het Mathenesser1) Cfr. Streven, aug.-sept., 1964, p. 1098 vv. en nov., 1964, p. 159.
2) Karl Kramer Verlag, 1963, 228 pp., 593 afb., geb. DM 74.
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plein, een hoog flatgebouw aan de Schiekade en een woonwijk aan de Vroesenlaan te Rotterdam. Hij krijgt de opdracht voor het Nederlandse paviljoen op de
wereldtentoonstelling te Parijs in 1937 3). In hetzelfde jaar associeert hij zich
met J. A. Brinkman, die door de dood van L. C. van der Vlugt alleen was
komen te staan.
Het bureau Brinkman vertegenwoordigde een traditie. Gesticht in 1913 door
Michiel Brinkman, had het onder de zoon J. A. Brinkman en L. C. van der
Vlugt een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de moderne architectuur in Nederland. Aan die architectonische traditie lag mede een religieuze
bezieling ten grondslag, die zich later, onder Van den Broek en Bakema, zou
doorzetten. Ze was gepersonaliseerd in de figur van C. H. van der Leeuw,
directeur van Van Nelle, die veel deed om de teosofie in Nederland te verbreiden. Een van de voornaamste werken van het bureau Brinkman-van der Vlugt
was, naast Van Nelle's fabriek te Rotterdam, de teosofische vergaderzaal in de
Tolstraat te Amsterdam. Het was dezelfde C. H. van der Leeuw die in 1947
Van den Broek voorstelde voor een professoraat aan de TH te Delft en daardoor een wending wilde stimuleren niet enkel in de architectuur maar ook in de
wereldbeschouwelijke opvattingen. Bakema van zijn kant zou met de teosofie in
contact komen langs zijn vrouw. Deze instelling zal er wel niet vreemd aan zijn
dat zij zich beiden met zulk een kracht konden opwerpen tegen de overwegend
wereldbeschouwelijk gefundeerde architectuurstellingen van de Delftse school.
Van den Broek begon zijn professoraat met een fijnzinnige maar duidelijke
afrekening met het absolute standpunt van de traditionalisten die een nationale
architectuur voorstonden. Het is tekenend dat hij zijn inaugurale rede, Creatieve
krachten in de architectonische conceptie, besloot met de goddelijke woorden uit
de Bhagavadgita: „Langs welke wegen de mensen mij ook dienen, op die wegen
kom ik tegemoet aan hun heimwee, want het is mijn weg, o Partha, die de
mensen op hun vele wegen gaan". Ongetwijfeld zinspeelde hij daarbij ook op
het recht van een andere architectuuropvatting dan die van de alleenzaligmakende Delftse school. Maar zijn betoog reikte dieper. Het poneerde een van de
grondprincipes van het nieuwe humanisme en van de architectuuropvattingen
die daarmee in verband staan. Van den Broek — en ook Bakema -- ziet het
specifieke karakter van onze tijd in de persoonlijke, vrije levenshouding, die met
alle middelen mogelijk gemaakt en bevorderd moet worden. Expliciet voegt hij
daar aan toe dat deze vrije levensopvatting de erkenning insluit van de waarden
die er tegenover staan.
Architectonisch gezien brengt dit hem tot de volgende vaststellingen: „Het
moderne staat op het standpunt dat het gebouw geen kunstig monument moet
zijn, maar een autonoom organisme. Van bij het begin heeft het moderne zich
gehouden aan de analyse van ieder organisme en dit openhartig in de opbouw
getoond: het wezen toont zich allereerst in zijn loutere verschijning. Daardoor is
deze architectuur een zekere nadrukkelijkheid, vaak zelfs een beklemtoning van
de constructie niet vreemd". Maar onmiddellijk moet daar een andere zin uit
dezelfde toespraak naast gezet worden: „Het nieuwe van de nieuwe zakelijkheid
bestaat erin dat de zakelijkheid niet meer volstaat. Zij wil de diepere idee van
het gebouw als een doelgericht organisme tot uitdrukking brengen. 'Want het
3 ) In de jaren 1937-'38 bouwt hij te Antwerpen, aan de Koepoortbrug, het kantoorgebouw Van Ommeren.

ér^%.?•. .. .

bergen

hilversum

montessori lyceum - rotterdam

woonhuis van buchem - rotterdam

montessori lyceum - rotterdam

nagele

PLEIDOOI VOOR DE VORM

793

idee van het gebouw zit in zijn dieper begrepen doel' (P. Brathe). De klemtoon
ligt op dieper". Nog vóór het woord 'brutalisme' was bedacht 4 ), werd in deze
twee zinnen het programma van deze naoorlogse architectuurstijl omschreven,
niet in zijn oppervlakkige verschijnselen, die nu al druk aangewende modeverschijnselen zijn geworden, maar in zijn wezenlijke betekenis. Joedicke heeft die
samengevat met de begrippen: verantwoordelijkheid, waarheid, objectiviteit,
materiaalechtheid, constructieve eerlijkheid en herkenbaarheid 5 ) . Op het aspect
van herkenbaarheid, de manifestatie naar buiten, het image, insisteert Van den
Broek niet. Dit zal de specifieke inbreng worden van Bakema. Maar voor de
rest bezit het eerste werk reeds de kenmerken die in de theorie ontwikkeld
worden en die kunnen samengevat warden als 'een architectuur van menselijke
dienstbaarheid'. Zij neemt haar verantwoordelijkheid op als maatschappelijke
functie van primordiale betekenis; zij betuigt haar waarheid in de duidelijke
expressie van die organische functie in de totaliteit van het sociale gegeven; zij
streeft objectiviteit in die expressie na en geen autonome vormwil en daarom
stelt zij de eis van materiaalechtheid en constructieve eerlijkheid.
Een Van Tijen of een Duiker gaan in hun werk van de jaren dertig wel een
stap verder. Duikers Nirwana (1929) in Den Haag of Van Tijens hoekflat aan
de Parklaan te Rotterdam (1927?) hebben een image, een persoonlijk gezicht.
Het werk van Van den Broek eigenlijk niet. Van Tijen en Duiker denken van
meetaf aan zuiver architectonisch d.w.z. zij beleven een gebouw in de totaliteit
van zijn vele dimensies en daaruit resulteert vanzelf het image. Van den Broek
analyseert zijn te bouwen organisme en construeert het in een correcte, duidelijke, maar onpersoonlijke vormtaal. Nergens schept hij met zijn architectuur een
beeld. Vergelijken we bijvoorbeeld zijn paviljoen op de wereldtentoonstelling te
Parijs met dat van Aalto. Beiden behoren tot het beste wat er te Parijs aan
architectuur te beleven viel. Maar de afstand tussen de beleefde poëzie van
Aalto en het nuchtere proza van Van den Broek is toch wel groot.
Van den Broeks benoeming tot hoogleraar te Delft betekende een ommekeer
in zijn loopbaan: hij nam hiermee een vérstrekkende verantwoordelijkheid op
zich. Het was de eerste officiële aanduiding van de aan de gang zijnde aftakeling van de Delftse school, waarvan het failliet zich in de wederopbouw van
Nederland begon af te tekenen. Ook op zijn werk zou deze benoeming een
weerslag hebben. Tot dan toe had hij het bureau Brinkman zo goed als alleen
voortgezet. Het bijkomende werk deed hem uitzien naar een associé. Die vond
hij in J. B. Bakema.
Deze was toen werkzaam op het woningsambt te Rotterdam. Hij had zich
ontpopt als een hartstochtelijk en welbespraakt verdediger van een betwist project voor een woonwijk in Hoek van Holland en in Rotterdam had hij al een
paar kleinere werken voltooid: een bouwkeet, een sociaal centrum aan het Zuidplein, een kunstcentrum met de bioscoop "t Venster' en de toneelzaal 'De
Lantaarn' in de Gouvernestraat. Hij vertegenwoordigde een nieuwe generatie.
4) Cfr. ir. W. van Tijen op de discussieavond Architectura et Amicitia in Forum
9, 1960-'61, p. 317: „Het brutalisme komt geloof ik zoals bijna alle goed en
kwaad in de moderne architectuur van Le Corbusier. Wij kennen het allen. Luifels,
die je vooral op de foto knockout slaan, geweldige breuksteenwanden, extra-dikke
vloeren en leuningen, extra-rauwe beton ... Ik geloof niet dat het een sterke trek is,
juist omdat het zo sterk doet".
5) Cfr. Bauen + Wohnen, nov. 1964, p. 412.
10
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Geboren op 8 maart 1914 te Groningen, studeerde hij er aan de M.T.S. (ondergebracht in de Academie voor Bouwkunst, door L. C. van Vlugt in 1922 gebouwd) waterbouwkunde en daarna kwam hij op het bureau voor stedebouw te
Amsterdam bij Cor van Eesteren. Op de academie leerde hij Mart Stam, G. T.
Rietveld, W. van Tijen kennen. Hij volgde ook colleges aan de T. H. te Delft.
Een tijdje werkte hij op het bureau van Van Tijen-Maaskant. Alleen reeds door
zijn opleiding stond Bakema dus in een ander perspectief dan Van den Broek.
Hij had natuurlijk ook de keuze moeten maken tussen het bouwen voor een
gesloten of voor een open gemeenschap, tussen de traditionele en de moderne
architectuur. Maar de situatie was door mensen als Van den Broek, Van Eesteren,
Stam, Rietveld, Van Tijen e.a. toch al een goed stuk opgeklaard. De associatie
met Van den Broek aan het begin van zijn carrière is voor Bakema een niet te
onderschatten steun geweest. Hij stond meteen met een flinke traditie achter
zich, die hem alle aarzelingen kon besparen. Als hij die tenminste ooit gekend
heeft. Want ook al vóór zijn associatie met Van den Broek getuigt zijn werk
niet van enige onzekerheid. Integendeel. Het affirmeert zich met een verrassende
vanzelfsprekendheid in een zeer manifeste vorm.
Bakema's betekenis ligt niet in de functionele analyse of de constructieve
oplossingen, maar in de ostentatieve vorm. In de vorm is het dat de niet meer te
analyseren totaliteit van het leven wordt gevat en uitgedrukt. En dat dit ook in
de architectuur moet gebeuren, is voor Bakema het eerste axioma. Al gebruikt
hij niet gemakkelijk het woord kunstenaar, toch treft hij met zijn geloof in de
noodzaak en de kracht van de vorm de essentie zelf van het kunstenaarschap 6) .
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de schrijftafel welke hij ontwierp in 1947.
Het eerste wat daarin opvalt, is de agressiviteit van het image: een klaarblijkelijke poging om dertig jaar na Rietvelds latjesstoel de geldigheid van de daar
gerealiseerde inzichten opnieuw te demonstreren. En men schrikt een beetje van
de voortvarendheid waarmee dat gebeurt. De bedoeling is duidelijk genoeg.
Bakema wil met zijn schrijftafel de massa van het object opheffen, van het
object een constructief geheel maken van herkenbare relaties, een ruimtelijk
organisme dat door zijn vorm (die expressie is van de relaties) een actieve en
stimulerende rol wil innemen in de bepaling van de omgeving 7) . Ook de stoel
van Rietveld was dat. Vóór hij zitmeubel was, was hij een demonstratie van een
nieuw vorm- en ruimtegevoel. Het hele verschil ligt echter in de authenticiteit
of inwendigheid van dit gevoel. Ik ben er mij van bewust dat dit een subtiele
maatstaf is. Maar tenslotte is het de enige die de onverbiddelijke scheidingslijn
trekt tussen een vlotte verwerking van ideeënschema's en de als vanzelf uit het
leven gegroeide, onontkoombare spontane vorm. In zijn vorm blijft Bakema
"onaangedaan door de gehoorzaamheid der dingen" (Lucebert). In de enige
ernstige kritiek die ooit op het werk van Van den Broek en Bakema is gemaakt
— het boek van Joedicke blijft in dat opzicht beneden de maat — gebruikt Ir.
6) „De menselijke pogingen om het leven eenzijdig te verklaren met verstandelijke
overwegingen heeft het gevoel voor het wonder van het totale leven (hopelijk) tijdelijk
vedrongen. Elke mens die probeert te werken met gevoel voor het totale leven is
kunstenaar", in Forum 6, 1959, p. 176.
7) „Een bouwwerk wordt méér een compositie van zelfstandige vlakken, kolommen
en puien en minder uitgeholde massa, waarin de delen verloren gaan in het geheel.
Een bouwwerk wordt minder en minder de pyramide en wordt meer en meer de
ruimtelijke compositie van elementen, die in een zelfstandige betrekking staan tot dP
totale ruimte". Forum, 7, 1956, p. 229.
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W. van Tijen een gelukkige formule als hij het heeft over de "preconceptie van
de vorm die ontstaat wanneer men ongeduldig vorm wil geven, in plaats van
geduldig vorm te laten worden" 8) .
Op het werk van Van den Broek heeft deze kritiek minder vat, omdat het
minder ver reikt en minder ver wil reiken. Het heeft, in de vorm zelf, niet de
pretentie een kunstwerk te zijn. Het is wat het is en daarom authentiek. Het
werk van Bakema daarentegen geeft zich voor meer uit dan wat het is, het
belooft meer dan het geven kan.
Het zou natuurlijk nogal kras zijn, dergelijke kritiek te formuleren naar aanleiding van een werk dat helemaal aan het begin van een carrière staat. Ik koos
dit voorbeeld van de schrijftafel slechts omdat het zo goed leesbaar is, vooral in
betrekking met het werk van Rietveld. Maar ook het andere werk van Bakema
vertoont globaal dezelfde vlotte constitutie, nu eens meer, dan eens minder
rhetorisch belast. Een analyse van het sociale centrum of de bioscoop 't Venster
bijvoorbeeld leidt tot gelijksoortige conclusies: gebouwen die, rechtstreeks afgeleid van Rietvelds esthetica, in de continuïteit van de ene ruimte als duidelijk
geconstrueerde kristallisatiepunten zijn gezet. Zij missen echter ten enenmale de
inwendige coherentie, de spirituele verfijning van verhoudingen, de genuanceerde schaal van de ruimte-ervaring, de spanning en de overgang tussen de contrasten, de doorleefdheid en de overtuiging van Rietvelds architectuur.
Na wat hier over Van den Broek en Bakema afzonderlijk is gezegd, zou men
a-priori het karakter van hun gemeenschappelijk werk kunnen beschrijven. En
inderdaad ligt het voor de hand, Van den Broek verantwoordelijk te stellen voor
de functionele analyse van de gebouwen welke uit deze samenwerking zijn
ontstaan, terwijl Bakema de vormelijke expressie voor zijn rekening neemt.
Zakelijkheid en emotionaliteit. Met de woorden van Joedicke: "Met enige overdrijving kan men zeggen dat voor Van den Broek alles belangrijk is wat tot de
vorm leidt, terwijl voor Bakema wezenlijk is welke functie de gebouwde vorm
uitdrukken kan .... Van den Broek is het noodzakelijk correctief op de vaak
buitensporige fantasie van Bakema". Dat ze beiden toch zo goed bij elkaar passen, is te danken aan hun gemeenschappelijke herkomst uit de Stijlbeweging en
het functionalisme, waarvan zij zich niet hebben losgemaakt. De stevige ideeën
en het rustige werk van Van den Broek vormen de ideale stam waarop Bakema
zijn onstuimigheid kan enten. Wat er echter van dit samengaan te beleven valt,
is niet op de eerste plaats de stevigheid van de stam, maar de weelderigheid van
de bloei. En dit in alle opzichten. Het is hoofdzakelijk Bakema die in woord en
geschrift de ideeën verkondigt. Het is de vorm van Bakema die duidelijk zijn
stempel op de meeste gebouwen van het bureau heeft gedrukt.
Bakema is aanhoudend aan het woord, polemiserend, verklarend, overtuigend.
Nooit rustig uiteenzettend, voorzichtig tastend naar het geschikte woord. Steeds
bezwerend in enkele, voortdurend terugkerende, formules. Als een volmaakt
demagoog. Maar een demagoog die het heeft over bomen, sterren, over het
bestaan en de verwondering van de mens. Een die het heil van de maatschappij
ziet in de dichterlijke "bewustwording van die samenhang, waardoor alle dingen
zijn" en die bewustwording met woorden en vormen wil stimuleren. Zijn
architectonisch credo kan met zijn eigen woorden, uit verschillende geschriften
bijeengegaard, als volgt worden samengesteld:
8 ) Cfr. Forum, 6, 1957, p. 176.
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Architect zijn is in onze tijd meewerken om door middel van constructies
van gebouwen en steden maatschappelijke structuren te scheppen, die het
individu helpen om zich uit de anonimiteit van de massa te bevrijden en
op eigen wijze het wonderlijke van het bestaan te verklaren m.a.w. constructies die het individu een tehuis verschaffen in de oneindigheid van
aarde, zon, sterren, mensen en dieren. Het wonen is meer dan eten, studeren,
slapen, spelen en opbergen in daartoe geschikte voorzieningen. Het is meer
dan de functie van elk afzonderlijk aspect, de functie van de relatie tussen
deze verschillende aspecten. En het verantwoorden van de functie van
deze relatie is het verantwoorden van de functie van de vorm. Vorm is niets
anders dan het concretiseren (visueel maken) met materialen (en dus constructies) van betrekkingen. De meest menselijke eigenschap is nl. het
instinct zich morgen bewuster te zijn dan gisteren van de betrekkingen
waardoor alles is en wordt.
Met de formulering van elke bouwopgave dient gelijktijdig ook het verband
met de totale problematiek van het bouwen van ruimte verantwoord te
worden. Het bouwen mag niet beperkt blijven tot het opleggen aan allen
van één woningtype: nl. dat wat het beste past in een rationeel-administratief-technisch produktieapparaat. Uitdrukkingen als 'het beleven van ruimte'
worden hoogstens nog aanvaard bij het bouwen van een kerk, maar dat een
muur, raam, pui, gat, deur, vloer, dak, trap de primaire middelen zijn om
wonen tot een beleving van ruimte te maken, is eenvoudig onverstaanbaar
geworden in vele formuleringen van bouwprogramma's. Het spel met de
ruimte, de gloed van een idee, de ontspanning door het toevallige, het
onverwachte moet vorm krijgen reeds bij de formulering van het bouwprogramma .... Hierover kan moeilijk worden gesproken of gerapporteerd,
daar ze slechts aangeduid kan worden met de vorm zelf. De techniek is er
om dat alles beter mogelijk te maken, niet om met een laatst ontdekte mogelijkheid plotseling alle andere te negeren. Hoogbouw bijvoorbeeld moet niet
enkel terwille van het sparen van ruimte op de bodem, maar terwille van
belevenis van omringende ruimte en van de natuur 9).

Dit hooggestemde programma illustreert Bakema met eigen werk. Zolang het
bij de vlugge schetsen blijft die hij kwistig tussen zijn uiteenzetting in strooit,
gaat het best. Maar wanneer men die woorden en schetsen confronteert met het
gerealiseerde werk, wordt de afstand tussen beiden frappant. Een van de dingen
die hij eens geschreven heeft, kan men tegen hemzelf keren: „Mijns inziens
heeft het functionalisme een te rechtlijnige weg gezien tussen verstandelijke
overwegingen en architectonische vormen" 10). Pijnlijk ervaart men immers de
dubbele onechtheid van dit werk, dat voor de levendige en zinvolle vorm opkomt, maar deze meteen negeert in een even schitterend als onbeschaamd formalisme: onechtheid van het dichterlijke woord, dat door de architectonische
vorm ontmaskerd wordt als een frase; onechtheid van de architectonische vorm,
die slechts leven weet te simuleren.
Met deze laatste constatering hangt in zekere mate het hoge produktietempo
van het bureau samen. Het is er tegelijkertijd oorzaak en gevolg van. „Eeuwen
9) „Dit verhaal over mensen en ruimte" kan men uitvoerig lezen in Bakema's
boekje Van Stoel tot Stad, Zeist-Antwerpen, 1964 en in vele andere bijdragen, waarvan de voornaamste zijn: Architectuur als instrument in het menselijk bewustzijnsproces (Forum, 1, 1963); Mens of monotype (Forum, 4, 1960/61), Architectuur is driedimensionale expressie van menselijke gedragingen (Forum 3, 1960/61), Architecture
by planning, planning by architecture (Architect's Year Book, 8, 1957), Wederwoord
(op artikel van Van Tijen, Forum, 6, 1957), L'Urbanisme dans la deuxième révolution industrielle (Architecture, Formes, Fonctions, 10, Lausanne, 1963 - 1964) , Bouwen voor de anonieme opdrachtgever (Forum, 4, 1962) , Die Revolte der Masse
(Magnum 38, okt. 1961). Men lette op de titels.
10) Cfr. Forum 4, 1960/61, p. 141.
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toebereiden in een paar uur" is slechts mogelijk als men afstand heeft gedaan
van het leven. Het boek van Joedicke geeft een overzicht van het omvangrijke
werk, gesplitst in stedebouwkundige en architectonische realisaties. Stedebouwkundig: de projecten voor de Alexanderpolder, Klein Driene te Hengelo, Leeuwarden-Noord, streekplan Noord-Kennemerland, Hamburg-Steilshoop, centrum
Berlijn, de nieuwe stad Wulfen, Eindhoven-Woensel. Architectonisch: de woningen Wieringa te Middelharnis en Van Buchem te Rotterdam; rijwoningen te
Den Haag-Vrederust-Oost; het woonblok te Berlijn; een school voor minderbegaafden te Brielle, het Montessorilyceum te Rotterdam en de gebouwen voor
de TH te Delft; het gebouw voor de wereldomroep te Hilversum; projecten
voor kantoorgebouwen te Hamburg en Den Haag; winkelcentrum van Bergen,
Nagele en Rotterdam; een gereformeerde kerk te Schiedam en Nagele. Deze
projecten, een dertigtal, waaronder enkele van grote omvang, representeren
ongeveer een zesde van het gehele oeuvre, waaronder nog afzonderlijk dienen
vermeld te warden: het project voor de Nordweststadt te Frankfurt/M., voor
Tel Aviv, voor de Ruhruniversiteit; het postgebouw te Den Haag, het winkelcentrum met woonblokken te Amstelveen, het kantoorgebouw van 'Het Parool'
te Amsterdam, de tentoonstellingsgebouwen Ahoy, E 55 en Expo 58. Dit werk
spreidt zich over ruim vijftien jaar uit. Het omvat alle mogelijke soorten gebouwen van stookcentrales tot kerken, van complete woonwijken tot enorme stadhuizen. Niet alleen de omvang is indrukwekkend. Men ontkomt ook niet aan de
onverbiddelijke, grandioze logica, noch aan het grootse zelfbewustzijn van deze
architectuur. Ze kent aarzeling noch vergissing. Ze durft alle opgaven aan en
lost ze alle met een even groot gemak op. Maar ergens gaat, zoals we reeds
gezegd hebben, dit werk langs zijn doel heen. Ergens wordt het een logica die
haar werkelijkheid wegredeneert.
Het meest tastbaar is dit te ervaren in de stedebouwkundige projecten en in
de daartoe behorende woningbouw. Wie herkent Bakema's beschouwingen over
„de ruimtelijke en plastische vorm van de voor onze samenleving noodzakelijke
begrippen afwisseling en samenhang" wanneer hij rondwandelt in de ver-veelende wijken die hij heeft ontworpen ? Hij is er niet in geslaagd, de grote stedebouwkundige vorm, die van het plan en de makette af te lezen valt, een in
werkelijkheid herkenbare gestalte te geven. De schaal van het ontwerp klopt
niet met die van de werkelijkheid. Zij blijft abstract, gevangen in autonome,
geometrische principes, die dan nog in simplistische kwantitatieve relaties tot
elkaar staan, een eindeloze, eentonige herhaling van willekeurige eenheden. De
kritiek loopt door van de grote vorm tot het detail van de afzonderlijke woonblokken. Hoe hooggestemd hun theorieën ook zijn, het stedebouwkundig werk
van Van den Broek en Bakema laat zich haast zonder meer inschrijven in het
geheel van de naoorlogse Nederlandse stedebouw die er aanleiding toe gaf om
Nederland in ruimtelijke zin tot een onbewoonbaar land te verklaren.
Het ziet er naar uit dat de haast onbegrijpelijke kloof tussen theorie en praktijk een verklaring moet vinden in deze specifieke stedebouwkundige traditie die
zij niet hebben kunnen overwinnen. In hun ontwerpen voor het buitenland
komen de ideeën rijker en veelzijdiger tot ontplooiing. In de projecten voor de
hoofdstad Berlijn (1959), voor de Nordweststadt van Frankfurt (1962) en
voor Tel Aviv (1963) duikt een nieuw schema op, dat zich niet meer vastzet op
een kwantitatieve opeenhoping van min of meer onafhankelijke woongroepen
langs een dominerende verkeersader, maar een organisch afgerond geheel wil
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scheppen in een spel van gedifferentiëerde, overzichtelijke bouwvormen. Aan
deze ontwikkeling is de ontdekking van historische binnensteden niet vreemd.
Nordweststadt is er zelfs een nogal rechtstreekse interpretatie van 11 ) . Het
centrum daarvan is een door een brede verkeersgordel omsloten eiland, dat zich
slechts binnen deze duidelijk afgebakende grens kan ontwikkelen. Als een
middeleeuwse stad ligt het binnen kernwandgebouwen besloten, die het met een
wal omzomen: „De stad is als een huis met een midden en kamers en gangen.
En de verschillende gebieden zijn weer kenbaar, voelbaar, zichtbaar en hoorbaar". Die stad zal voorlopig echter niet gebouwd worden.
Iets van de opzet van Bakema's nieuwe stadsschema is te herkennen in het
winkel- en wooncentrum van Amstelveen. Maar het beste beeld ervan vindt men
voorlopig in het nu in opbouw zijnde stadhuis van Marl, een kleine stad op
zichzelf. Dit gebouw kan gelden als de compleetste synthese van het werk van
Van den Broek en Bakema. Het feit dat zij tezamen met Aalto, Jacobsen, Scharoun, Sep Ruf, B. Pfau, H. Schwippert voor deze prijsvraag werden uitgenodigd,
bewijst weer eens welke internationale faam het Hollandse team geniet. Het feit
dat hun project werd bekroond en ter uitvoering aanbevolen, bewijst de reële
kwaliteiten ervan .... en misschien ook het veroverende aspect en de gemakkelijke toegankelijkheid van deze architectuur. Tegenover het project van Scharoun
of zelfs dat van Aalto wekt dat van Van den Broek en Bakema onmiddellijk
vertrouwen. Het is zo vatbaar. Tegenover het project van een Jacobson of een
Sep Ruf valt het op door zijn grotere differentiatie, en zijn representatief en
monumentaal karakter. De vijf 'Dezernate' van de administratie zijn in vier
torens en een lage verbindingstrakt ondergebracht. De hogere bestuursorganen
hebben hun plaats in een afzonderlijk gebouw, dat door zijn opvallende structuur en ligging de belangrijkheid van dit gedeelte wil beklemtonen. Zoals al
hun werk hebben Van den Broek en Bakema ook deze opgave in haar volledige
omvang gezien en theoretisch tot een welhaast ideale oplossing gebracht. Het
stadhuis is niet als een afzonderlijk gebouw op zichzelf behandeld, maar gezien
in zijn meer dan praktische functionaliteit, als een centrum van de stad — in
het juryrapport was er sprake van een Stadtkrone — waarvan het in zijn organisatie en vormelijk schema het complexe karakter weerspiegelt.
Maar daarmee zijn we nog niet aan de eigenlijke concrete vorm van dit gebouw toe, tenzij men deze identificeert met het principiële schema. Maar juist in
het afwijzen van de identiteit van abstract schema en concrete vorm ligt de basis
van de kritiek op dit werk. Dit trouwens in de geest van de ontwerpers zelf.
Het is de vorm in zijn concrete ervaarbaarheid en verschijning die expressie is
van de dichterlijke persoonlijkheid (van de ontwerper én van het ontworpene)
en die de menselijke resonantie aan een gebouw verleent. Het is in de vorm dat
het gebouw bestaat. In Marl echter is die vorm, de spectaculaire constructies ten
spijt, niet persoonlijk, niet doorleefd. Hij groeit niet op een spontane, oorspronkelijke en organische wijze vanuit de opgave. Integendeel, hij blijft schematisch,
zonder overgangen, zonder nuances; hij mist daardoor de schaal die de mens het
'beleven van die architectuur mogelijk maakt, die hem haar persoonlijkheid meedeelt, die ervan doet houden. Van dit werk, zoals van het meeste van Bakema,
11) Cfr. Forum, 2, 1962. Deze binnensteden hebben voor Bakema hun prototype in
het paleis van Diocletianus te Split, „een huis van een keizer dat een stad voor 3.000
mensen werd". Bakema haalt gaarne het woord van Aldo Van Eyck aan: „een huis
als een stad, een stad als een huis".
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kan men niet houden. En dan gaat het hier niet om de voorkeur voor een bepaalde vormgeving, maar om de inwendigheid, de doorleefdheid, de menselijke
intensiteit, het mysterie van de vorm.
Misschien kunnen we dit even verduidelijken met een verwijzing naar het
werk van Nervi 12), architectonisch veel minder all-round dan dat van Van den
Broek en Bakema, maar waarvan de 'constructieve' niet-expressionistische vormen tot in het laatste detail, men zou bijna zeggen tot in hun laatste vezel trillen
van inwendige spanning en intens leven. Ook in enorme projecten als de tentoonstellingshal Italia 61 te Turijn vindt men nog altijd een zeer menselijke
maatstaf. Een nog directere vergelijking met de stadshalle van Marl biedt Nervi's auditorium van de Unesco te Parijs: een fijnzinnig, mysterieus spel van een
constructieve vorm tegenover grove monumentaliteit om haarzelfs wil.
Laten we deze kritiek nog even doortrekken. Nemen we het woonblok in het
Hansaviertel te Berlijn, nog een voorbeeld dat wijst op de grote internationale
vermaardheid van Van den Broek en Bakema. Van bij de eerste aanblik tekent
het zich af als iets aparts, dat niet past in de schaal van de woonwijk. Het is
wellicht het best bedachte, technisch het meest verzorgde en het netste gebouw
van het hele Hansaviertel, maar het is ook het meest levenloze. Het is een zuiver
beredeneerd en afgewerkt complex, dat vormelijk onvatbaar blijft. Volgens de
makette, waarin materiaal en reële schaal nog niet meespreken, beloofde het iets
te warden. Volgens de tekeningen, waarin de heterogene gevels naast elkaar
gezien worden, moest men zich al gaan afvragen of die ooit in één vorm zouden
kunnen samenspelen. In werkelijkheid is het resultaat erger dan wat men er zich
van had kunnen voorstellen. Van al de zorg om het wonen die uit het plan, de
organisatie en de commentaar blijkt, is er in de ultieme verwezenlijking van de
vorm niets doorgekomen. Het is een onvriendelijke, gesloten kubus, leeg, zonder
toegankelijkheid. Ondanks zijn hoogte kan dit gebouw zijn Nederlandse herkomst van de langgestrekte woonblokken niet doen vergeten. Het is een flagrante negatie van de bouwopvattingen van Bakema, die zijn gebouw wil zien als
een heldere, van ruimte doortrokken structuur. Het heeft alleen iets bewaard van
Bakema's zin om die structuur met zware, gesloten massa's te verlichamelijken 13). Van ruimtebeleving is hier echt geen sprake meer. Wil men in Berlijn
Bakema's bedoelingen in werkelijke architectuur geconcretiseerd zien, dan trekt
men het best enkele kilometers verder naar de Unité van Le Corbusier. Bij
Bakema gaat het om 72 woningen in 15 verdiepingen, bij Le Corbusier om 530
woningen in 17 verdiepingen ondergebracht. En toch heeft dit laatste, gezien
zijn afmetingen enorme, gebouw de schaal die de toren van Bakema mist. Hier
vindt men doorwerking van de ruimte, kracht van de vorm, overschouwbare en
beleef bare structuur, afwisseling, contact met de natuur op verschillende niveau's, expressie van een democratische gemeenschap, werkelijkheid van de
persoon.
Zelfs een vergelijking van verschillende werken van Van den Broek en
Bakema onderling laat de schematische gratuïteit van de vormentaal en het
wezenlijke gemis aan menselijke schaal even scherp aanvoelen. In het boek van
Joedicke staat een heel hoofdstuk over de Montessori-methode, gebaseerd op de
12) Cfr. Streven, juli, 1962, p. 932 - 938. Men kan het werk van Bakema ook vergelijken met de 'brutalistische' architectuur van de Japanners of Amerikanen: Tange,
Sakakura, Rudolph, Kahn.
13) Cfr. de magazijnen Ter Meulen - Wassen - Van Vorst of Galeries Modernes.
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begeleide, maar zoveel mogelijk spontane ontwikkeling van het kind en de
jonge mens. Redelijkerwijze zou men mogen verwachten dat een school die voor
een dergelijke onderwijsmethode wordt opgericht, ergens deze eigenheid tot
uitdrukking zou brengen en een eigen vorm scheppen 14 ) . De door het bureau
gebouwde school geeft echter het omgekeerde proces te zien. Het autonome
vormdenken van de architect, dat een hang heeft naar krachtige en simplistische
affirmaties, dat speculeert op een uitwendige monumentaliteit door het plaatsen
van harde tegenstellingen, dringt zich hier helemaal op aan het gegeven. Het is
dan ook niet te verwonderen dat dit Montessorilyceum vormelijk gezien geen
noemenswaardig verschil vertoont met het gebouw van de Wereldomroep te
Hilversum: het is even rigied, even koel en afstandelijk, even onpersoonlijk. De
volumes worden tegenover, dwars, onder en boven elkaar gesteld. Dit getuigt
van vrijheid en fantasie. Maar die vrijheid en fantasie missen inwendige verantwoording. De relaties tussen de volumes blijft toevallig, uitwendig, zelfs verwarrend. Men bekijke op onze illustraties maar even de toegangspartij . Bij dit
Montessorilyceum kan eventueel van kracht, gedurfdheid, rhetoriek gesproken
worden, maar niet van een stille en bescheiden aandacht voor de jonge mens,
noch van een vertrouwelijk en stimulerend milieu. Het schooltje te Brielle van
1952 bezit in dat opzicht veel meer kwaliteiten. We kunnen het lyceum ook
vergelijken met het huis Van Buchem te Rotterdam. In de illustraties vindt men
het interieur van deze twee gebouwen naast elkaar. Nu is het mogelijk als volgt
te redeneren: het is prachtig dat het interieur van een school zo onmiddellijk
aansluit bij dat van een woning. Ik ben echter geneigd de vergelijking om te
keren en hier opnieuw een bevestiging te zien van een elementair gebrek aan
schaal: in de semi-publieke hall van een schoolgebouw kan die niet dezelfde zijn
als in een woonkamer. Ik weet wel, men kan in het huis Van Buchem alle
beschouwingen van Bakema over het wonen terugvinden. Gaat men daar alleen
op voort, dan staat men voor een modelwoning. Maar de beschouwingen resulteren niet in een adekwate vorm, die ze tot een belevenis maakt. En op die
belevenis komt het aan.
Er zijn beslist minder evidente voorbeelden. Zij kunnen onze kritiek relativeren en terzelfdertijd ook verdiepen. We denken bijvoorbeeld aan de Lijnbaan te
Rotterdam met de grote winkelpanden er onmiddellijk bij ; aan het winkelcentrum te Bergen; de gereformeerde kerk te Nagele. Bakema zelf noemt deze
laatste een slakkenhuis. Een slakkenhuis was voor Le Corbusier het vertrekpunt
voor Ronchamp. Een vergelijking tussen de concrete vorm van de kerk van
Nagele en die van Ronchamp toont echter de verschillende verhouding van
woord tot ontwerp en van visie tot vorm. Bakema spreekt van een slakkenhuis.
Dit slaat op de kronkelende beweging van de aanzet van de afsluitingsmuur
over de toegangspartij naar het kerkvolume en het verhoogde koor tot in de
toren. Bakema ziet een slakkenhuis niet als een concrete, organische gegroeide,
individuele werkelijkheid, maar als een ideële, abstracte opbouwstructuur. Hij
denkt aan een slakkenhuis en dit wordt automatisch een gebroken, in sprongen
verlopende beweging van kubische vormen, die bij en op elkaar gezet zijn als
14 ) Over de individualiteit van de afzonderlijke opgave zegt Bakema: „De ons
omringende monotonie kan slechts wijzigen indien we met architectuur en stedebouw
opnieuw trachten om de identiteit van: alléén zijn, samen zijn, familie, een dal, een
berg, de zeekant, polderlandschap, wind, zon, sterren tot expressie te brengen". Forum
4, 1960, p. 142.
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blokjes uit een speeldoos. Le Corbusier denkt niet aan een slakkenhuis. Het ligt
voor hem op de tekentafel. Hij ziet het. Hij inspireert zich niet aan een abstract
bewegingsverloop, maar laat zich drijven op het dynamisch-vloeiende ritme en
de organische opbouw. Hij laat zijn vorm groeien zoals de gegroeide vorm voor
hem. Tot op zekere hoogte kan men een rechtvaardiging voor de strakke vormbehandeling te Nagele vinden in het vlakke polderlandschap, dat slechts kan
verlevendigd en bezield worden door duidelijk afgetekende sterke volumes.
Naar aanleiding van het stadhuis van Marl hebben we reeds opgemerkt dat Van
den Broek en Bakema het met de opgave meestal zeer juist voor hebben. Ook
hier is dat het geval. Het is een gebouw met zeer veel kwaliteiten, een kerk die
haast alles overtreft wat op dat gebied na de oorlog in Nederland gepresteerd is.
Het is misschien ook een van de meest gevoelige gebouwen uit het oeuvre van
Van den Broek en Bakema. Het ontsnapt echter niet aan de kritiek die we hebben getracht te formuleren. Ook hier breekt het leven niet door. Ook hier bezit
de vorm geen eigen, oorspronkelijk, inwendig leven.
Deze, zelfs voor mij onverwacht scherpe, kritiek op het werk van Van den
Broek en Bakema heb ik voor mezelf geschreven, als een bevrijding uit de ban
van dit imposante werk. Anderen zullen hier misschien minder behoefte aan
hebben. Tegen de massiviteit van een architectuur die haar vormensleur en haar
slogans als een bevrijding van de mens voorstelt, „als een werkelijke bijdrage
voor menselijk geluk en bewustwording", bestaat geen verhaal dan dat van de
persoonlijke afwijzing. Een kritiek die gezag zou willen stellen tegen het zelfbewustzijn, de dynamiek, het brio, het succes van dit werk moet pietluttig voorkomen. Te meer daar deze tenslotte werk afwijst dat kwaliteiten heeft als confectie-architectuur van een zeker niveau. Van den Broek en Bakema hebben een
bijzonder goede flair voor onze menselijke behoefte aan werkelijke werkelijkheid. Ook in de architectuur. Maar dat is de mysterieuze functie van de oorspronkelijke, levende vorm, die aan begenadigden gegeven wordt, maar nooit
kan toegeëigend worden. „Het vlotte potlood baat hier niet. Alleen het hart"
(Aldo van Eyck) .

Colombia

J. DANCKAERT

is niet gemakkelijk een duidelijk beeld te schetsen van het Zuid-AmeriH ETkaanse
continent. Men moet er enkele jaren gewoond en zich in de

bevolking geïntegreerd hebben vooraleer iets te begrijpen van de mentaliteit en
de problemen in heel hun omvang. Ook dan blijven nog tal van vragen onbeantwoord. Onder de landen die deel uitmaken van dit werelddeel is Colombia
zeker een van de meest onthutsende en explosieve.
Anecdoten over belevenissen allerhande, hoe talrijk en gedetailleerd die ook
mogen zijn, kunnen nooit volstaan om te laten aanvoelen hoe totaal anders de
levenswijze hier is dan in Europa. Al zijn het Spaans en het Portugees hier de
meest gangbare talen, een Zuid-Amerikaan is geen Spanjaard en geen Portugees. Hij is evenmin een Indiaan, een nakomeling van de vroegere bewoners,
of een neger die ten tijde van de slavenhandel werd geïmporteerd. Een ZuidAmerikaan is een produkt van de vermenging van al deze rassen. En zelfs al
primeert soms het Europese element, steeds vindt men in hem eigenschappen
en hebbelijkheden terug van alle rassen waaruit hij voortkomt en daarin nemen
b.v. bijgeloof en fetichisme een grote plaats in.
Slechts sedert enkele jaren heeft Europa kennis gekregen van de onderontwikkeling van deze gebieden en zijn wij ons bewust geworden van de plicht om
hulp te bieden. Datgene wat wij onderontwikkeling zijn gaan noemen, moet
overigens is zo ruim mogelijke zin verstaan worden. Er is niet alleen een gebrek
aan voeding en aan een elementair menswaardig bestaan, maar er is ook
geestelijke armoede en nood: gebrek aan zedelijk inzicht en verantwoordelijkheid op alle trappen van de samenleving van hoog tot laag, gebrek aan scholen,
aan een degelijk industrieel en universitair onderwijs. De onderontwikkeling in
Zuid-Amerika is vooral een menselijk probleem. Alle hulp ten spijt zal men er
nooit in slagen dit continent te redden als men niet bij machte is de Zuid-Amerikaanse mens te veranderen. Deze taak is echter zo omvangrijk en vergt zo'n
grote inzet van krachten, dat men zich terecht kan afvragen of het Westen
voldoende interesse en inspanning zal kunnen opbrengen.
Na de bevrijding van het Spaanse en Portugese regime hebben alle landen
van Zuid-Amerika een verbeten strijd geleverd om politieke en economische
stabiliteit te verwerven. Enkele figuren, die noch verantwoordelijkheid noch
voldoende doorzicht bezaten om het land naar een evenwichtige ontwikkeling
te leiden, grepen naar de macht. Aan deze machtscompetentie lagen uitsluitend
egoïstische motieven ten grondslag. De meeste landen vielen van de ene staatsgreep en de ene militaire dictatuur in de andere. Het gevolg van deze kortzichtige asociale handelwijze was, dat de nationale rijkdom in handen viel van
nog geen 5% van de bevolking. Deze bevoorrechte klasse heeft weinig of niets
ondernomen om de algemene ontwikkeling van de verschillende landen te
bevorderen. Techniek en onderwijs werden veronachtzaamd. Zuid-Amerika
werd een prooi van de technisch ontwikkelde landen, die steeds meer grondstoffen nodig hadden voor hun eigen industriële doeleinden. Noord-Amerika
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verwierf voordelige concessies over rijke petroleumvelden en ertsen als goud,
tin, koper enz. Verwerkingsindustrieën bestonden er niet in de ontginningslanden: daarvoor ontbrak het kapitaal, was de politieke situatie te labiel en
waren er te weinig technici. Ruw uitgevoerd, leverden de grondstoffen weinig
voordeel op voor de Zuid-Amerikaanse landen. Op hun bodemrijkdom werd
roofbouw gepleegd.
Al deze kenmerken van de politieke, sociale en economische onderontwikkeling gelden, met nuances naargelang ligging, ras, en bodemrijkdom, voor alle
landen van Zuid-Amerika. Colombia vertoont ook enkele eigen aspecten.

Economie
De economie van Colombia schijnt te stagneren en zelfs achteruit te gaan.
We mogen ons inderdaad niet blind staren op enkele cijfers, die op vooruitgang
schijnen te wijzen, maar die in verhouding tot de bevolkingsaangroei volstrekt
ontoereikend zijn. Indien de wanverhouding tussen produktie en bevolkingsaanwas niet hersteld wordt, kan een catastrofe niet uitblijven. In 1959 nam het
nationale produkt toe met 6,2%, in 1960 met 4,6%, in 1961 met 2,1 %, maar
de bevolkingstoename bedraagt jaarlijks meer dan 3%. Deze situatie is des te
onheilspellender, als we de cijfers van de export bekijken. Deze is de bron van
buitenlandse deviezen en het enige middel om produkten te kopen die alleen
in het buitenland verkrijgbaar zijn, zoals industriële machines, auto's enz.
Welnu, de totale export bestaat voor 70% uit koffie, voor 15% uit petroleum,
voor 7% uit agrarische produkten en slechts voor 5% uit afgewerkte grandstoffen. Dit wijst niet alleen op het agrarische karakter van het land maar
tevens op de kwetsbaarheid van de economie. Daalt de koffieprijs op de wereldmarkt met 0,01 peso per llb., dan betekent dit voor het land een verlies van
6.000.000 pesos. Op die manier dreigt bestendig het gevaar van evenwichtsstoringen in de handelsbalans en van periodieke muntdevaluaties. De Colombiaanse koffie-export wordt verder bedreigd door het feit dat voor de tegenwoordig steeds meer gebruikte oplosbare koffie de Afrikaanse Robusta-koffie
wordt gebruikt in plaats van de zachte Zuid-Amerikaanse koffie. Bovendien
worden kinine en indigo, die vroeger een aanzienlijk aandeel hadden in de
export, steeds meer vervangen door synthetische produkten. De situatie wordt
nog hachelijker doordat de import-artikelen met de dag duurder worden en er
steeds meer buitenlandse deviezen nodig zijn om ze aan te schaffen.
De Colombiaanse economie wordt gehandicapt door de voortdurende evolutie
van industrie en wetenschap in de rijke landen. Colombia raakte daardoor in
een positie van neo- of semikoloniale afhankelijkheid. Bij gebrek aan verwerkende industrieën en wetenschappelijke vorming wordt de achterstand ten
opzichte van de ontwikkelde landen met de dag grater en zolang men het niet
radicaal over een andere boeg gooit, zal het moeilijk zijn die achterstand ooit in
te halen. Ergerlijk is de rol die hierin gespeeld werd door een kleine groep
geprivilegieerden, die de markt in handen hielden, de koffie-monocultuur
exploiteerden en een gezonde nationale politiek van algemene ontwikkeling
verhinderden. Slaagt men er niet in met deze structurele en zelfs constitutionele
politiek te breken, dan wordt de toekomst uiteindelijk ondraaglijk. Het land zal
niet onbeperkt het keurslijf verdragen van een anachronistisch systeem met al
de geweldplegingen, de schijnheiligheid en het bedrog welke het moet dekken.
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Banditisme
Het banditisme is in Colombia een plaag waarvan men zich in Europa
nauwelijks een voorstelling kan maken. Het heeft reeds honderdduizenden
slachtoffers geëist. Het is ontstaan uit de strijd op leven en dood tussen de twee
grote politieke partijen: de conservatieve en de liberale. Voor ieder van deze
twee machtsgroepen was geen enkele tegenstander goed genoeg om te blijven
leven. Van beide zijden werden er gewoon gewapende benden opgericht om
op het platteland de families van de tegenstanders uit de weg te ruimen. Als
reactie gingen de boeren, opgeschrikt door deze plunderende en terreurzaaiende
benden, zich zelf organiseren om erf en goed te verdedigen. In de kortste tijd
stond heel het land in lichtelaaie.
Toen de twee partijen in 1958 een akkoord sloten om het staatsbestuur te
delen en om beurten voor vier jaar een conservatief en een liberaal als president
te laten fungeren, werd er een algemene amnestie afgekondigd. Doch sommige
bendeleiders, voornamelijk diegenen die door de moordpartijen erg geleden
hadden in naastbestaanden en familie, verwierpen de amnestie en gingen voort
met de terreur. Nog steeds gebeurt het dat autobussen en particuliere voertuigen
door benden overvallen worden, de inzittenden bekopen het doorgaans met het
leven. Het departement Tolima is het grote operatieterrein, men kan er niet
door reizen zonder het leven te riskeren. De benden drijven de onbeschaamdheid zo ver, dat zij niet aarzelen de politie en het leger uit te dagen.
Het is niet onmogelijk dat je in een of andere stad in een herberg op een
bendeleider stoot. Hij zal een gezellig praatje met je maken. Maar wacht je
ervoor, de politie te waarschuwen: op ieder verraad volgt vergelding. Dat de
meeste bandieten uit de boerenbevolking komen, is niet alleen te wijten aan de
oorsprong van de terreurbeweging uit de politieke twist -- die is al lang
bijgelegd — maar aan de primitieve denkwijze en de taaiheid waarmee deze
mensen op de eenmaal ingeslagen weg voortgaan. Toen Desquite, een bekend
bendeleider, gedood werd vond men op zijn broekriem gegrift: „Matar es mi
vida" --- „doden is mijn leven". De diepe oorzaak van deze plaag is echter
ontegenzeglijk de sociale nood waarin de boerenbevolking verkeert en het in
gebreke blijven van het landsbestuur om hun een menswaardig bestaan te
verzekeren.
Het huidige staatsbestuur berust op een compromis tussen liberale en conservatieve partijen. Blind voor de werkelijkheid trachten zij de bestaande situatie
te bestendigen, alle privilegiën van de rijke klasse worden gehandhaafd en aan
de ontvoogding van de mindere kl asse wordt niet gedacht.

Demografische explosie
De bevolking in Colombia neemt toe met een ongebreideld ritme. Het gemiddeld aantal kinderen per gezin bedraagt acht. Noch de armoede noch de
financiële nood vormen een rem op deze ongecontroleerde procreatie. Diegenen
die daarin het bewijs van een zedelijk gaaf huwelijks- en gezinsleven willen
zien, moeten we ontgoochelen. De vrouw wordt hier beschouwd en behandeld
als een zaak, een middel om de huishouding te verzorgen. Van liefde tussen
echtgenoten kan men nauwelijks spreken. Het huwelijk is niet meer dan een
biologische beleving. Ongeveer 90% van de mannen zijn ontrouw in het
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echtelijke leven. Terwijl de man alle vrijheden zijn toegestaan, heeft de vrouw
geen enkel recht, ook niet op de genegenheid van haar man. Deze miskenning
van de vrouwelijke waardigheid geldt ook in de opvoeding van de kinderen,
waar de man zich zelden om bekommert. De jongens krijgen zakgeld, mogen
uit drinken gaan en zich op jeugdige leeftijd uitleven. De meisjes daarentegen
worden angstvallig thuis gehouden en in sexuele problemen totaal onkundig
gelaten. Alles wat daarmee verband houdt wordt hardnekkig doodgezwegen.
Niet zelden hoort men hier berichten over meisjes wie bij de eerste menstruatie
de angst om het hart slaat en die een einde maken aan hun leven.
De explosieve bevolkingstoename stelt het land voor een aantal onoverkomelijke problemen. Men kan het niet bijhouden scholen op te richten, leerkrachten
te vormen, werkgelegenheden te scheppen en woningen te bouwen. Zelfs indien
deze aangroei plotseling als bij toverslag zou ophouden, dan zou het nog tientallen jaren duren vooraleer men de toestand meester zou zijn. In Bogota neemt
het aantal werklozen jaarlijks toe met 80.000, zonder te spreken van diegenen
die reeds jaren werkloos zijn. Het probleem is des te nijpender daar er geen
werklozensteun bestaat. Men vraagt zich werkelijk af: waarvan leven die mensen dan ? Van diefstal, moord, overvallen, ontucht?
Bogota en andere grote steden hebben daarenboven nog met een ander
probleem af te rekenen: de trek van de plattelandsbevolking naar de grote
steden, een verschijnsel dat overal ter wereld wordt waargenomen, maar hier
bijzonder acuut is en aanleiding geeft tot ergerlijke toestanden. Tussen de
immigranten zijn er mensen die hopen in de stad meer te verdienen en anderen
die het platteland vluchten uit schrik voor de bandieten. Doorgaans beseffen
zij niet wat hun in de grote stad te wachten staat. De meesten kunnen lezen
noch schrijven en menen dat een paar vuisten volstaan om werk te vinden.
Valt dit niet mee, dan is de terugtocht uitgesloten: daar hebben ze geen geld
voor. Ze hebben ook geen geld om hun gezin ergens onder te brengen. De
huishuren zijn hier schromelijk hoog en verslinden bijna de helft van het loon
van een arbeider. Dan blijft er niets anders over dan een blikken krot ergens
op een verlaten terrein. Geen verlichting, geen water, helemaal geen hygiëne.
Dat een hele wijk van zulke krotten soms op een nacht als bij toverslag uit de
grond oprijst, is helemaal geen sprookje. Het komt inderdaad voor dat honderden families, die allen in dezelfde benarde situatie verkeren, in alle verborgenheid wat blikken dozen, karton en planken verzameld hebben en op een gegeven
teken in de nacht allemaal samen met hun geprefabriceerde woning optrekken
naar een onbebouwd terrein, vaak bij het stadscentrum gelegen. Het wordt een
regelrechte invasie, een totale bezetting. Natuurlijk blijft het daar niet bij. De
eigenaar roept de hulp van de politie en het leger in. Dan pas begint het drama,
waarbij ieder rechtgeaard mens in opstand komt: de mensen worden weggej aagd, het privaat eigendom moet geëerbiedigd worden en beschermd door de
openbare macht.

Opvoeding en onderwijs
Het is duidelijk dat de sfeer waarin de gezinnen verkeren niet bevorderlijk
is voor een behoorlijke opvoeding. In de eerste maanden na de geboorte schijnt
de moeder niet boven het strikt biologische instinct uit te stijgen. Ze verzorgt
het kind, maar spreekt het niet toe of houdt er zich niet liefdevol mee bezig.
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Langzamerhand verslapt de band tussen moeder en kind alsof de vrouw de
geestelijke inspanning niet op kan brengen om haar opvoedingstaak te volbrengen. De kinderen moeten zich al spoedig zelf behelpen. Verstandelijk ontwikkelen ze traag. Het kind leeft als in een gesloten wereld, in zichzelf gekeerd.
Spreek je het als buitenstaander vriendelijk aan of probeer je het aan het lachen
te maken, dan krijg je als reactie slechts een paar verwonderde ogen en een star
gezicht.
Ook het onderwijs blijft in gebreke. Het is waar, zoals we boven reeds zeiden:
men kan het gewoon niet bijhouden om genoeg scholen te bouwen en leerkrachten op te leiden om de steeds in aantal toenemende schoolbevolking materiëel
op te vangen. Veel wordt er geïmproviseerd. Ondanks de geleverde inspanningen blijft de gelegenheid tot schoolbezoek onvoldoende. Op het platteland
zouden slechts 5% van de kinderen het vijfde leerjaar lager onderwijs beëindigen. De ouders houden de kinderen op die leeftijd thuis om in de huishouding
te helpen. Met deze luttele intellectuele bagage worden zij het leven ingestuurd.
Om in het tekort aan leerkrachten te voorzien werd er een beroep gedaan
op buitenlandse hulp. Deze heeft de verwarring echter nog vergroot. De buitenlandse 'technici' begrijpen over het algemeen niet veel van de inlandse mentali
teit en willen methodes invoeren die in hun eigen land hun troeven hebben
geleverd, maar hier niet deugen. Men heeft experimenten gedaan met T.V.uitzendingen. Sommige vakken werden door de 'technici' overbodig geacht;
anderen moesten ingelast worden. Iedereen wilde het voor het zeggen hebben.
Wetenschapsmensen drongen aan op meer wiskunde. Taalkundigen hielden
voor dat er buiten Spaans en Engels nog enkele talen meer op het programma
moesten komen. Iemand vond het zelfs wenselijk dat er in het middelbaar
onderwijs ook sociologie, huishoudkunde en burgerlijke wetgeving zouden gedoceerd worden. Het resultaat was een programma waarin van alles en nog wat
vluchtig aangesneden werd, waarin het geheugen duchtig geoefend werd, maar
voor echte vorming was er helemaal geen tijd en geen plaats meer.
Middelbare studiën worden als volkomen overbodig beschouwd als er geen
universitaire studiën op kunnen volgen. Ze geven inderdaad geen enkel uitzicht
op een behoorlijke remuneratie. Wie om financiële of intellectuele redenen
geen hogere studies kan doen, kan slechts aanspraaak maken op het loon van
een ongeschoolde arbeider. Het aantal jongens en meisjes dat een volledige
cyclus van lager en middelbaar onderwijs doorloopt, bereikt niet eens 1% van
de schoolgaande jeugd.
Bij de inschrijving in een universiteit blijken de kandidaten zich er vaak geen
rekenschap van te geven tot welke studie zij in staat zijn en welke mogelijkheden de wetenschappelijke opleiding hun geeft. Voor de toelatingsexamens,
die op verschillende data gehouden worden, presenteren de kandidaten zich
aan diverse uiteenlopende faculteiten. Ook nog tijdens de studies veranderen
ze gemakkelijk van faculteit, met het risico dat ze ten slotte nergens slagen. De
universiteiten beschikken niet over voldoende middelen om aan de moderne
vereisten te voldoen. In verhouding tot het leger en de publieke macht wordt
het onderwijs in financieel opzicht karig bedeeld.
De beroering aan de Zuid-Amerikaanse Universiteiten waarover onze kranten
zo vaak berichten, is grotendeels te wijten aan de ergerlijke sociale toestanden
in het land. De jongeren lopen gemakkelijk warm voor sociale rechtvaardigheid
en hun agitatie wordt gemakkelijk beschouwd als een bedreiging voor de ver-
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ouderde instellingen, die niet beantwoorden aan de normen van een gezonde
democratie. Dit idealistische streven is echter nog geen waarborg, dat de afgestudeerden eens dat ze in het werkelijk leven staan, hun jeugdidealisme trouw
zullen blijven. Dikwijls schikken ze zich naar hun persoonlijk profijt, zoals
blijkt uit vele voorbeelden.
De grote meerderheid van de studenten aan de Staatsuniversiteit komt uit de
minder gegoede klasse en is verplicht uit werken te gaan om in de dagelijkse
behoeften te voorzien. Meer gegoede studenten gaan naar de j ezuïten-universiteit, die om haar budget in evenwicht te kunnen houden, zoveel mogelijk inschrijvingen probeert te boeken. Men kan de vraag stellen of deze manier van
handelen steeds de nodige waarborgen biedt voor de degelijkheid van de diploma's, die gemakkelijk verleend worden omwille van invloeden van buitenaf.
Houdt een professor een student tegen, dan kan dat soms onaangename gevolgen meebrengen voor de professor. De meesten van hen die een leidende functie
bekleden in de staat, hebben aan deze universiteit gestudeerd, waaruit dan ook
wederzijdse verplichtingen zijn ontstaan. De geest is er erg conservatief.
De Kerk

Zuid-Amerika staat bekend als een continent waar 90% van de bewoners
katholiek zijn. Bij nader inzien is de toestand er echter niet zo gunstig. Wel zijn
er 90% gedoopten maar, buiten enkele luidruchtige manifestaties valt er niet
veel te merken van een echt christelijke levenswijze. De ouders laten hun kinderen dopen omdat de traditie hun dat zo geleerd heeft. Men laat zich 'inschrijven' in de Kerk, zonder zich verder te bekommeren om de verplichtingen die
dit meebrengt. Wie een vluchtig bezoek brengt aan Zuid-Amerika, staat verbaasd over het grote aantal gelovigen dat de erediensten bijwoont en de luidruchtigheid welke sommigen aan de dag leggen in de heiligenverering. Heel
veel eenvoudige mensen gaan regelmatig naar de H. Mis en nemen deel aan
processies en feestjes met religieuze inslag. Maar dit alles blijkt slechts aan de
oppervlakte te liggen. Van een echte godsdienstige overtuiging is er geen
sprake. Men zou hier kunnen spreken van een breuk tussen de godsdienst en
het werkelijke leven. Van naastenliefde komt er in de praktijk niet veel terecht,
noch in het familiale leven, noch in de verhouding tussen man en vrouw, noch
tussen de burgers onderling, noch in het beroepsleven. Men kan hier bijna
gaan denken aan 90% atheïsten in een land met 90% gedoopten. Zelfs in de
leidende klasse, die over het algemeen katholiek onderwijs genoten heeft, vindt
men bijna niets anders dan egoïsme, negatie van naastenliefde en cultus van
het eigenbelang.
De clerus legt weinig ijver aan de dag om de gelovigen leer en gedrag in
overeenstemming te doen brengen. De priesters beroepen zich op statistieken,
het aantal uitgereikte communies, de bijval van de processies, doch blijken er
zich geen zorg over te maken of de mensen zich ook christelijk gedragen in het
gezin en op het werk. Een parochiaal leven bestaat er om zo te zeggen niet.
De mensen blijven vreemden voor elkaar. Jeugdbewegingen zijn hier onbekend.
De enige organisatie die men hier en daar aantreft, is het Maria-legioen. Geen
enkele andere organisatie met een sociaal-religieus doel wordt gesteund of aangemoedigd. Het is alsof de Kerk zich niet geroepen voelt om in de belangrijke
socio-economische problemen raad en richtlijnen te verstrekken. Zij houdt zich

808

COLOMBIA

te veel afzijdig van de talloze moeilijkheden die de mensen van dit continent
beklemmen. Bij de laatste wetgevende verkiezingen, begin 1964, had de Democracia Cristiana totale onthouding aanbevolen tegenover het gemeenschappelijke
conservatief-liberale front (opgericht in 1958 voor de duur van 12 jaar) om
aldus duidelijk te bewijzen dat dit anti-democratische front helemaal niet de
algemene opinie van de bevolking vertegenwoordigde. De kerkelijke overheid
vond het nodig, de onthouding als een zwaar vergrijp te veroordelen. Niettegenstaande deze ongelukkige stellingname noteerde men 75 % onthoudingen.
Het enige dat op het actief van de Kerk staat zijn de medisch-sociale diensten
in de parochies, maar ook die zijn jammer genoeg nog erg paternalistisch opgevat. Bovendien zijn de parochies zo uitgestrekt en zo dicht bevolkt, dat, de
priesters onmogelijk nog andere taken op zich kunnen nemen buiten de mis en
de biecht.
Wat men de Kerk in Colombia vooral verwijten mag, is dat ze in gebreke is
gebleven om een katholieke elite te vormen met sociaal inzicht, precies geweten,
rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel. Als een zuurdesem had deze
het aanschijn van dit land kunnen veranderen.
Vooral in de sociale reorganisatie en in de vakbeweging ligt een taak voor
haar weggelegd. De syndicaten zijn niet vrij om de belangen van de arbeiders
te behartigen. De vergaderingen van arbeiders worden geleid door de patroon
van het bedrijf. Een zelfstandige syndicale beweging wordt op alle manieren
tegengewerkt. Ook de Noord-Amerikanen, die met een anti-communistische
angstpsychose behept zijn, steunen te gemakkelijk de reactionaire machten.
Colombia is een land met ontzaglijke mogelijkheden, die voorlopig braak
blijven liggen bij gebrek aan sociaal begrip en wetenschappelijke vorming.
Onder de drang van nieuwe ideeën, die door de wereldsamenhorigheid en het
inter-landenverkeer onweerstaanbaar binnendringen, breekt stilaan een nieuwe
geest door. De sociale ontvoogding is echter een lange weg. Zal het communisme er in slagen zijn systeem in te planten of zal het christendom de sociale
rechtvaardigheid kunnen doen zegevieren ? Het antwoord ligt niet alleen bij de
Colombianen, maar hangt ook af van de belangstelling, de steun en de hulp
die Europa zal willen opbrengen.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

Civil Rights
in de zomer van het vorig jaar in de Verenigde Staten de nog door
T OEN
president Kennedy ingediende wet op de burgerrechten na een acht maan-

den lange discussie eindelijk door het Congres werd aanvaard, geschiedde dit
pas nadat eerst het voorstel door verschillende amendementen was verzwakt.
Een hiervan betrof het kiesrecht voor de negers en het was te voorzien, dat
de negerleiders hun actie zouden voortzetten tegen deze discriminatie, die
speciaal in de zuidelijke staten gehandhaafd bleef. In deze gebieden wenst een
grote groep blanken de negerbevolking dit recht te onthouden, omdat zij heel
goed begrijpen, dat stemrecht verlenen aan de negers een totale verschuiving
zou betekenen in de politieke situatie in hun staten; hun nu onaantastbaar overwicht zou praktisch verdwijnen, daar in elf zuidelijke staten de negers ruim
22% van de kiesgerechtigde bevolking uitmaken, terwijl nu nog nauwelijk
10% in de kiesregisters is ingeschreven. De Nobel-prijswinnaar ds Martin
Luther King begon in januari van dit jaar in Selma (Alabama) een actie voor
het verkrijgen van het kiesrecht in dit district, hetgeen leidde tot verschillende
dramatische conflicten met gouverneur Wallace van Alabama. De wijze waarop
deze laatste de politie tegen de demonstranten liet optreden, de door fanatici
gepleegde moorden op ds Reeb en mevrouw Liuzzo, beiden blanken die demonstreerden aan de zijde der negers, wekten de verontwaardiging in andere delen
van de Verenigde Staten en de aandrang op president Johnson om federale
troepen in te zetten in Selma werd steeds sterker. Wel wat laat heeft Johnson
hiertoe besloten, al moet worden toegegeven, dat de president in dezen elke keer
weer voor een moeilijke beslissing staat in verband met de autonomie der
verschillende staten. Door dit besluit kon ds King tenslotte op 21 maart de
grote vij f dagenlange demonstratieve mars houden van Selma naar de hoofdstad
Montgomery, die reeds herhaalde malen door Wallace was verboden en die nu
een even indrukwekkende manifestatie werd als enkele jaren geleden de grote
negermars naar Washington. Reeds op 15 maart had de president zich in een
grootse rede tot het Congres geheel achter de negereisen gesteld en aangekondigd, dat hij een wet zou indienen aansluitend op bovengenoemde wet op de
burgerrechten om de negers het volledig kiesrecht te verzekeren; hierbij heeft
Johnson tevens duidelijk gemaakt, dat hij niet van plan is de kwestie op de
lange baan te laten schuiven. Gelukkig bestaan er mogelijkheden om de door
sommige zuidelijke senatoren aangekondigde filibuster tegen hetbereids ingediende wetsontwerp te beperken.

Vietnam
De situatie in Vietnam is er allesbehalve beter op geworden. Was er tot begin
februari slechts sprake van vergeldingsaanvallen door bommenwerpers van de
Verenigde Staten op Noord-Vietnamese doelen, einde van die maand liet men
dit standpunt varen in de hoop op deze wijze Hanoi te dwingen tot besprekin11
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gen over een wapenstilstand en vrede. Herhaaldelijk heeft Washington beweerd
geen verovering van Noord-Vietnam te beogen, maar bereid te zijn de vrede te
herstellen als Hanoi de hulp aan de Vietcong zou staken. Tot nu toe is van dit
laatste niets gebleken en de Verenigde Staten breiden hun acties steeds verder
uit. Hierin schuilt natuurlijk het gevaar van een langzaam afglijden naar een
groot conflict en dit wenst nu nog geen enkele partij. Naarstig wordt van
verschillende zijden gezocht naar de mogelijkheid van een oplossing, maar
terwijl de Verenigde Staten de reeds bovengenoemde eis stellen, wenst de
Vietcong, hierbij gesteund door Peking en tot op zekere hoogte ook door
Moskou, dat de troepen der Verenigde Staten zich uit Zuid-Vietnam terugtrekken voor er onderhandeld kan worden. In ons vorig overzicht meldden wij
reeds, dat de Franse president de Gaulle een voorstel van Russische zijde tot
samenwerking om de vrede in Zuid-Oost-Azië te herstellen had aanvaard, maar
tot nu toe is van deze gezamenlijke pogingen nog niet veel gebleken.
De kwestie is natuurlijk ook ter sprake gekomen tijdens het bezoek van de
Sovjet minister van buitenlandse zaken aan Londen van 16 tot 20 maart;
Wilson en Stewart stelden voor gezamenlijk te zoeken naar de mogelijkheid
van een internationale conferentie over Vietnam, maar Gromyko stelde daar de
voorwaarde tegenover, dat eerst de luchtaanvallen op Noord-Vietnam moesten
ophouden en dat dit laatste zou instemmen met de te houden conferentie.
Kort na deze mislukte besprekingen reisde Stewart naar Washington voor een
onderhoud met Rusk; ook hier werd gezocht naar een manier om een einde aan
de strijd te maken en wij mogen aannemen, dat de Engelse regering bij deze
gelegenheid kritiek heeft geuit op het optreden van de Verenigde Staten in
Vietnam. Speciaal zal dit het geval zijn geweest met de kwestie van het gebruik
van een niet dodelijk gas door Zuid-Vietnamese troepen tegen Vietcong-rebellen, een gas, dat door de Verenigde Staten verstrekt was. Dit werd vrijwel
overal veroordeeld als een psychologische fout; het wekt nu eenmaal te veel
associaties met een gasoorlog in optima forma en geeft Peking een te gemakkelijk propagandamiddel in de hand. Het wekt ook in Hanoi niet erg veel
vertrouwen in de beweringen van Washington over rechtschapen bedoelingen;
nu verluidt, dat er in de Verenigde Staten plannen bestaan om het heersende
wantrouwen in Noord-Vietnam te doorbreken door een soort Marshall-plan
voor geheel Vietnam d.w.z. een grootscheeps economisch hulpprogram voor
Zuid- en Noord-Vietnam op zeer gunstige voorwaarden en zonder enige politieke eisen; men meent, dat dit voor Hanoi aantrekkelijk zou kunnen zijn omdat
het dan minder afhankelijk zou worden van Peking. Hopelijk vindt men spoedig een oplossing, want zowel Peking als Moskou voelen zich aan hun prestige
verplicht steeds scherper te reageren en beginnen te spreken over uitgebreide
vrijwilligershulp.
Het is mogelijk, dat de Verenigde Staten er op rekenen, dat deze woorden
niet al te ernstig genomen moeten worden gezien de recente ontwikkeling in de
verhouding tussen beide communistische grote landen. Als Moskou zich nu zo
interesseert voor de Zuid-Oost-Aziatische gebeurtenissen, dan zit daarbij de
bedoeling voor om de Russische invloed in dit gebied te herstellen; Peking kan
daarvoor nu juist weinig waardering opbrengen en tracht zelfs Russische hulp
aan Noord-Vietnam tegen te werken door een verbod aan Russische vliegtuigen
om gebruik te maken van het Chinese luchtruim bij hun vluchten naar Hanoi
en door transporten per trein dagenlang op te houden en zelfs geheel te ver-

POLITIEK OVERZICHT

811

hinderen. De Russisch-Chinese tegenstelling bleek ook bij betogingen van
Aziatische studenten voor de ambassade der Verenigde Staten te Moskou,
waartegen de Russische politie, te laat versterkt met legereenheden, hardhandig
optrad, hetgeen — zij het om verschillende redenen — protesten uitlokte zowel
van de Verenigde Staten als van communistisch China. Ook het doorgaan op
1 maart van de indertijd uitgestelde voorbereidende communistische wereldconferentie verbeterde de verstandhouding vanzelfsprekend niet. Het was nu
wel slechts een 'consultatieve' bijeenkomst, waar bovendien nog zeven van de
26 uitgenodigde landen ontbraken. In het slotcommuniqué van 5 maart spraken
de deelnemers als hun overtuiging uit, dat de eenheid binnen de communistische
wereld sterker is dan de ogenblikkelijke verdeeldheid. Typerend achten wij de
uitspraken, dat men volmaakt eensgezind moet optreden o.a. in de strijd voor
vreedzame coëxistentie tussen landen met afwijkende maatschappelijke stelsels,
en dat men zal trachten de onderlinge betrekkingen te verbeteren „met inachtneming van de democratische beginselen van de onafhankelijkheid en gelijkheid
van alle zusterpartijen". Men sprak zich uit voor het houden van een nieuwe
internationale conferentie, maar deze zou terdege moeten worden voorbereid en
voor dit laatste achtte men het nodig een voorbereidende consultatieve bijeenkomst te houden van afgevaardigden van de 81 partijen en hierover zou weer
eerst met de partijen moeten worden overlegd. Men noemt dit gewoonlijk
uitstel met een pracht kans van afstel. Peking nam aan de bijeenkomst van
1 maart geen deel en zette een reeks persaanvallen in op de Russische opvattingen, die bestempeld werden als 'chroesjtsjowisme zonder Chroesjtsjow'.
West-Duitsland, Israël en de VAR
Vorige maand spraken wij reeds over de moeilijkheden, die er waren gerezen
tussen de West-Duitse Bondsrepubliek en de VAR en tussen de eerste en
Israël. Als gevolg van het bezoek van het Oost-Duitse staatshoofd Ulbricht aan
Cairo dacht Bonn erover de diplomatieke betrekkingen met Cairo te verbreken;
men besloot echter zo ver niet te gaan, maar slechts economische represailles toe
te passen en tevens na te gaan of de Israëlische regering het op prijs zou stellen
om diplomatieke betrekkingen met West-Duitsland aan te knopen. Nog voor
op 14 maart dit aanbod door de Israëlische iregering was aanvaard, kwamen de
Arabische landen in het geweer. Zij herinnerden zich, dat zij op een Arabische
topconferentie in januari 1964 hadden besloten hun betrekkingen met buitenlandse mogendheden te laten bepalen door de houding van deze laatsten
tegenover Israël, een soort Arabische Hallstein-leer. IJlings werden op 9 maart
vertegenwoordigers van de Arabische landen bij elkaar geroepen en volgens
Nasser werden er krasse besluiten genomen: Arabische ambassadeurs uit Bonn
terugroepen; diplomatieke en economische betrekkingen verbreken resp. als
Bonn Israël erkent of zich vijandig toont tegen een Arabisch land. Volgens
Nasser was men hierover eensgezind; vooral dit laatste vond men erg vreemd
en het bleek al gauw onjuist te zijn. Tunesië verklaarde, dat breken met Bonn
voor de Arabische landen veel nadeliger zou zijn dan voor West-Duitsland;
ook Marokko, Libië en Saoedi-Arabië waren niet volledig akkoord gegaan met
Nassers plannen. De situatie in het Midden Oosten blijft dreigend, daar Israël
mogelijk zou kunnen overgaan tot actie nu het nog een militair overwicht
bezit en het zijn belangen in verband met de bevloeiing van de Negeb-woestijn
bedreigd ziet door Arabische dreigementen de Jordaan om te leiden. Wat dit
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laatste betreft is men in Washington van mening, dat de Israëlische belangen
hierdoor slechts weinig benadeeld zouden worden.

De Gau ll e
Na zijn bezoek aan Rambouillet op 19 en 20 januari j 1. leek het er op dat
Erhard een klein succes had bereikt, hetgeen hij trouwens hard nodig had in de
dit jaar in de West-Duitse Bondsrepubliek te voeren verkiezingsstrijd. Erhard
had nl. van de Gaulle de verklaring los gekregen, dat men de vraagstukken van
de Europese samenwerking opnieuw zou gaan bestuderen en dat er met de
andere landen contact zou warden opgenomen om tot spoedige besprekingen te
komen. In Erhards straatje paste het latere voorstel van de nieuwe Italiaanse
minister Fanfani om op 10 mei te Venetië het gesprek tussen de ministers over
de politieke eenwording van Europa te hervatten. Plotseling heeft nu echter de
Franse minister van buitenlandse zaken, Couve de Murville, tijdens een bezoek
aan Fanfani laten weten, dat Frankrijk geen heil ziet in de bijeenkomst te
Venetië; vermoedelijk heeft de Gaulle gemerkt, dat 5 van de 6 nog steeds
weinig voelen voor zijn Europese plannen en verwacht hij een beter klimaat op
een later tijdstip. Het schijnt, dat ook Adenauer wel enigszins geschrokken is
van de starre houding van zijn Franse vriend.

Kabinetscrisis in Nederland
De kabinetscrisis in Nederland is nog niet opgelost. Nadat de fractie-voorzitter van de KVP, Schmelzer, als informateur geprobeerd had de bestaande
samenwerking tussen KVP, CHU, AR en VVD te herstellen, moest hij op 12
maart in zijn rapport aan Hare Majesteit vaststellen, dat er geen overeenstemming over het te voeren omroepbeleid kon worden bereikt. Na de gebruikelijke
consultaties belastte H.M. op 15 maart de oud-minister van O.K.W., mr. J.
Cals, met de kabinetsformatie. De opdracht was erg ruim geformuleerd, nl.
een kabinet te vormen dat zou kunnen rekenen op een vruchtbare samenwerking
met de volksvertegenwoordiging. Mr. Cals kwam tot de conclusie, dat de oude
samenwerking slechts was te handhaven als de omstreden radio- en televisiekwestie in de ijskast werd gezet en dit achtte hij onaanvaardbaar. Aan de andere
kant vond hij een krachtige regering met een zo groot mogelijke steun in de
Staten Generaal vereist in verband met komende moeilijkheden in de sector van
lonen en prijzen, de gemeente-financiën en de ontwikkelingshulp. Daarom
wenste hij uit te gaan van een beperkt basisprogramma, dat bindend zou zijn voor
de deelnemende partijen en later zou kunnen warden uitgebreid. De VVD liet
verstek gaan, daar zij het met het omroepplan niet eens was. Vervolgens verdween de CHU uit het overleg, omdat zij zich toch niet wilde binden inzake
de op de voorgrond geplaatste omroepkwestie zonder op de hoogte te zijn van
alle andere in het program op te nemen punten en van de zetelverdeling, zodat
de onderhandelingen slechts tussen KVP, PvdA en AR werden voortgezet;
voor de laatste was het een moeilijke beslissing geweest zonder haar protestants
Christelijke zusterpartij aan het verdere overleg deel te nemen. Over het optreden der CHU vielen enkele minder prettige woorden, maar de moeilijkheid
voor deze partij was tenslotte, dat zij er geen algemeen aanvaard standpunt
inzake omroep op na hield en er nu weer een vrije kwestie van wilde gemaakt
zien. Dit was voor alle anderen onaanvaardbaar.
De in deze afvalrace overgebleven drie partijen waren het nog op dezelfde
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dag (25 maart) eens over de hoofdzaken van het omroepbeleid. Er komt
gelegenheid voor nieuwe omroepverenigingen om zendtijd te verkrijgen, terwijl
ook reclame zal worden toegestaan. Dit zal neergelegd warden in een overgangsregeling, die hopelijk in de herfst van dit jaar in werking zal treden;
hierin moet dan tevens de grondslag voor een nieuwe omroepwet worden
vastgelegd. Het omroepbestel wordt dus opengebroken, maar volgens de nieuwe
organisaties biedt deze regeling voor hen te weinig kansen; de praktijk zal de
juistheid of de onjuistheid van deze mening moeten aantonen.
Als een volleerd hordenloper nam mr. Cals de ene hindernis na de andere;
hij neemt ze snel en efficiënt. Hij zegt nu (4 april) toe te zijn aan een eerste
proeve van het regeringsprogram, maar men meent, dat hij al verder is en de
zetelverdeling ana de orde heeft gesteld. Men spreekt van 5 KVP, 5 PvdA en
3 AR, maar de KVP ziet liever 6 en 5 en 2. Wie minister-president zal worden ?
Algemeen fluistert men Cals, maar hijzelf heeft het tot nu toe niet gezegd.
Tactiek?
4 - 4 - 65
J. Oomes
BELGIË
Polls en verkiezingen

I

De politici worden op het ogenblik in beslag genomen door de voorbereiding
van de wetgevende verkiezingen, meer bepaald door de samenstelling van de
kandidatenlijsten. De ideale parlementaire democratie bestaat niet. Het gebrekkige mechanisme waardoor de partijen ertoe komen hun kandidatenlijsten aan
het kiezerscorps voor te leggen, is daar eens te meer een bewijs van. Maar wie
zal ooit een systeem vinden dat aan alle eisen van de billijkheid voldoet? Van
de ene kant moet elke partij, hoe zwaar de inwendige intrigues en de persoonlijke belangen ook doorwegen, toch in zekere mate rekening houden met de
wensen van het kiezerscorps, al komen die vaak niet duidelijk tot uiting.
Anderzijds laat het Belgische kiesrecht nog steeds een zekere ruimte voor nietpartijpolitiek gebonden krachten, wat kan leiden tot het indienen van lijsten
die meer folkloristische dan politieke waarde hebben. Toch zou het bedenkelijk
zijn, de grote partijen een monopolie te geven over lijsten en kandidaturen.
Waarschijnlijk is het beter, een zeker gevaar van fantaisistische kandidaturen
op de koop toe te nemen, liever dan zich vast te leggen op een stelsel dat het
hele politieke leven zou doen verstarren op basis van drie partijen.
Uit enkele pollverrichtingen meent men te kunnen concluderen dat de regering en haar ministers geen goede beurt gemaakt hebben bij de leden van hun
eigen partijen. Gilson werd door de leden van de franstalige C.V.P. te Brussel
naar een onverkiesbare plaats verwezen. Men wijt die verminderde populariteit
aan de taalwetten, die hij als minister van binnenlandse zaken wel moest verdedigen, zelfs indien ze niet strookten met zijn persoonlijke voorkeur. Maar
ook de socialistische ministers Fayat en Vermeylen werden door de Brusselse
leden van hun partij naar achteren geschoven, al blijven ze verkiesbaar. In de
Vlaamse pers werden hier beschouwingen aan vastgeknoopt die wijzen op een
toenemend wantrouwen tegenover Brussel. De hoofdstad schijnt zich opzettelijk
te verwijderen van de geest die de hare zou moeten zijn, wil ze ooit nog als
(tweetalige) hoofdstad worden aanvaard door alle inwoners van het land.
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Het probleem van de Oostkantons

Over het lot van het wetsontwerp inzake de 'kleine incivieken' hebben we
vorige maand reeds bericht. Er komt wel eens een tijd dat aan de duistere
episode van de repressie historische studies gewijd worden. Dan zal men zich
allicht verbazen over de onderworpenheid waarmee een democratisch parlement
in 1965 nog betekenis en gezag bleef toekennen aan buitenrechtelijke beschikkingen, die juridisch gewoon onbestaande zijn.
Voor de inwoners van de Oostkantons is althans iets bewaard gebleven van
de oorspronkelijke opzet van de regering. Bewoners van die gebieden die
veroordeeld zijn na 1944, kunnen eventueel hun recht op oorlogsschade in
zekere mate erkend zien. Het was een van de zeldzame keren dat op het parlementaire vlak een echo doordrong van de wel zeer bijzondere problemen van
dit gewest. In 1940 werd de grotendeels Duitssprekende bevolking van EupenMalmédy bij Duitsland geannexeerd; tot 1944 bezat die bevolking de Duitse
nationaliteit, met alle gevolgen vandien. Deze Duitssprekenden vormen in België natuurlijk een kleine minderheid, maar was dat een reden om niet in een
positievere zin naar een normalisering van de situatie te streven ? Na enkele
jaren heeft de centrale Brusselse overheid wel wat goede wil getoond, maar wie
met de problemen van Eupen en Malmédy in contact komt, heeft nog altijd
een hoogst onbehaaglijke indruk. Alleen al de stilte die rond deze problemen
hangt en de onwetendheid waarin de rest van het land over deze problemen
gehouden wordt, zijn weinig schitterende aspecten van ons politiek leven. Als
de oorlogsschade (welke in deze kantons niet onbeduidend was) nu enigermate
wordt vergoed, dan kan dat een stap in de goede richting zijn, maar geestelijk
en cultureel is Oost-België, de streek die aan de Duitse letterkunde dan toch
een Joseph Ponten schonk, door kunstmatige middelen herschapen in een terra
incognita voor de rest van het land.
De gouden standaard

Geregeld wordt de minister van financiën ondervraagd over het standpunt
van de Belgische regering inzake een mogelijke hervorming van de internationale monetaire ordening. Telkens antwoordt hij dan met een verwijzing
naar het beleid van de Nationale Bank en naar de meerderheidsopinie van de
voornaamste bij het Internationaal Monetair Fonds aangesloten landen, die
onder elkaar een speciale monetaire 'club' vormen. Sedert de Gaulle's verklaring over een gebeurlijke terugkeer naar de gouden standaard, verklaringen die
gepaard gingen met verruimde omzettingen van dollars in goud door de
Banque de France, kreeg dit vraagstuk grote actualiteit. Voor België dringt zich
echter de noodzakelijkheid niet op om als voorloper of wegbereider van een of
andere nieuwe formule op te treden.
De activa van de Nationale Bank onder vorm van buitenlandse deviezen
dienen van de ene kant als b as is van de geldomloop, maar in verhouding tot
het goudbezit van de bank is het deviezenbezit niet zo aanzienlijk. Het betreft
dan trouwens, van de andere kant, gouddeviezen die nodig zijn voor de vereiste
operaties op de wisselmarkt en die door een positie op de termijnmarkt gedekt
zijn tegen een gebeurlijke ontwaarding van de dollar en tegen een opwaartse
herwaardering van de goudprijs.
Verder onderstreept minister Dequae op zijn maandelijkse persconferenties
herhaaldelijk de mogelijkheid, dat de normale ontwikkeling van sommige
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initiatieven in het raam van het Internationaal Monetair Fonds in ruime mate
kan beantwoorden aan de eis tot verhoging van de internationale likwiditeiten.
Aangenomen dat er zulk een tekort aan likwiditeiten op wereldschaal bestaat.
De internationale autoriteiten zijn het daarover namelijk niet helemaal eens.
Daarenboven zijn er competente personen die wel een terugkeer naar de gouden
standaard wensen, maar zonder directe herwaardering van het goud. Anderen
willen de opwaartse herwaardering van de goudprijs, maar niet de terugkeer
naar de klassieke gouden standaard.
Indien België in deze monetaire kwestie ooit positie zal moeten kiezen, dan
zal dat waarschijnlijk een taak zijn voor de opvolger van D.equae. De minister
van financiën heeft de laatste maanden van zijn beleid aangevat met een soort
van berusting, die begrijpelijk is als men zich herinnert dat hij in de eerste
periode van zijn ambtstermijn te kampen had met de fiscale hervorming. Indien
met de volgende regering zijn portefeuille naar iemand anders gaat, dan hebben
wij, en meer bepaald de C.V.P., er weer een ex-minister van financiën bij. Dit
kan psychologisch bezwaarlijk zijn, want aan een oud-minister van financiën
kan men niet om het even welk ander departement toevertrouwen.
Anti-dopingwet
Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis hebben Kamer en Senaat
gelegifereerd op een gebied waar een overheidsingrijpen niet langer uit kon
blijven: dat van de sport, meer bepaald de wielersport. Daar schijnen dopingpraktijken toegepast te worden die door de Staat niet langer geduld konden
worden. Verder dan tot een eerste proeve van wetgeving is men voorlopig niet
geraakt en niemand kan met zekerheid voorspellen of ze haar doel zal bereiken.
De sport heeft zo'n belangrijke plaats gekregen in het moderne leven, dat de
wetgever er zich in toenemende mate mee dient in te laten.
Als factor van collectieve gezondsheidszorg kan de georganiseerde sport
beslist een opbouwende rol vervullen. Maar er zitten ook gevaren aan vast, vooral
wanneer de sportbeoefenaars vast raken in tirannieke anti-sociale groepen, die
de sport alleen maar gebruiken voor hun lucratieve doeleinden. Een uitsluitentend repressief optreden van de overheid zal ook op dit gebied wel niet voldoende zijn. Binnen afzienbare tijd zal de toenemende betekenis van de sport
in het openbare leven nieuwe institutionele initiatieven op overheidsvlak onvermij delijk maken.
Pluralistische T.V.
De politieke betekenis van de incidenten rond 'Der Stellvertreter' liggen op
een ander vlak dan de problemen welke direct door het stuk zelf gesteld worden.
Ze vormen een precedent waaruit blijkt dat de normen en procedures die in
het radio- en t.v.-beleid in acht dienen genomen te worden bij het behandelen
van vraagstukken met wereldbeschouwelijke inhoud, duidelijker moeten worden.
In zulke zaken kan men geen beslissingen nemen op louter incidentele of persoonlijke gronden. De les van deze ervaring, die toch moet gezien worden als
een stuk overheidsbeleid op cultureel en algemeen geestelijk vlak, zal misschien
zijn, dat de betrokken overheidsinstanties een volgende maal met grotere zekerheid naar objectieve maatstaven en beschikkingen kunnen refereren.
3 - 4 - '65

H. de Bruyne
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Nederland op de breuklijn
Rome - Reformatie
Verleden jaar bood de franciscaan J.
A. de Kok de senaat der Nijmeegse universiteit zijn lijvige dissertatie onder bovenstaande titel ter beoordeling aan. Hij
verwierf de doctorstitel „cum laude" en
daarbij een als een klok klinkende laudatio
ter verklaring, uitgesproken door zijn promotor Rogier. Het boek is in de handel
gebracht als deel 8 van de serie Sociaal
Kompas, die staat onder redactie van het
Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut te
Den Haag 1).
Tot en met de Tweede Wereldoorlog
bestond in kringen van de vaderlandse
historieschrijving algemeen de overtuiging,
dat de numerieke verhoudingen tussen
protestanten en katholieken na de vrede
van Munster (1648) niet al te veel afweken van die in de 19e eeuw: de katholieke
bevolking in haar geheel (inclusief de
bewoners der generaliteitslanden Brabant
en Limburg) zou ook toen ongeveer een
derde van de bevolking der Republiek
hebben uitgemaakt. In het midden der 17e
eeuw zou een stabiliteit zijn ingetreden
met een tendentie naar een lichte verdere
teruggang van het aantal katholieken.
Rogier heeft na de oorlog in zijn klassiek
geworden Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en
17e eeuw met deze opinie gebroken. Op
grond van gegevens over de 19e eeuw
kwam hij tot de hypothese, dat niet alleen
(gelijk vaststaat) in dié eeuw het aantal
Nederlandse katholieken percentueel is
teruggelopen, maar dat dit ook in de
voorafgaande eeuwen het geval moet zijn
geweest. De neergaande lijn over de 19e
eeuw zou slechts de langzaam minder steil
wordende voortzetting zijn geweest van
die over de 17e en 18e eeuw: „het druppelend nastadium der oude protestantisering". Voor de tweede helft van de 17e
eeuw heeft Rogier dit in zijn boek, onder
verwijzing naar een aantal protestantise-

ringsfactoren, aannemelijk gemaakt. Ook
hij ging dus wel van een zekere stabilisatie
rond 1650 uit, zij het op een voor de
katholieken hoger liggend niveau van
bijna de helft der bevolking. juist in verband met de door hem veronderstelde
langzaam neergaande lijn voor de tijd
daarna wees hij vervolgens, meer dan
voorheen was geschied, op de betrekkelijkheid van die stabilisatie.
Hier ligt het vertrekpunt van De
Koks historisch-demografische studie. Het
wetenschappelijk apparaat waarmee de
auteur op stap gaat, vindt men in het
tweede hoofdstuk onder de titel „algemeen
geldende categorieën", gedeeltelijk gedestilleerd uit en vervolgens ook weer toegepast op de 19e-eeuwse verhoudingen. In
dit hoofdstuk beschrijft hij de zuiverdemografische factoren als sterfgevallen
en geboortes, daarnaast de resultante van
het complex immigratie en emigratie, en
tenslotte de meer persoonlijke religieuze
factoren als afval van het geloof, bekering
en geloofsbehoud. Bij deze laatste categorie komen de gevolgen van het gemengde
huwelijk (voor de huwelijkspartner én
voor de kinderen) en van het leven in de
diaspora-kerken ter sprake. Omdat in
1880 het verschijnsel der onkerkelijkheid
een nieuwe complicatie brengt bij het
vaststellen van de breuklijn Rome-Reformatie, heeft de schrijver formeel bij dat
jaar zijn studie willen beëindigen. Toch
handelt zij in feite over een stuk demografische geschiedenis van de 20e eeuw.
Een verklaring ligt in de omstandigheid
dat de gegevens van de volkstelling van
1909 moesten worden verwerkt. Bovendien blijken 20e-eeuwse ontwikkelingen
verhelderend voor het determineren van
de situatie in de eeuwen daarvoor, waarover men in het derde hoofdstuk voor
Zuid- en Oost-Nederland kan lezen; het
geldt b.v. voor de bodemfactor als constante (voordat de kunstmest werd gebruikt) in de geschiedenis van Brabant,
bij de behandeling waarvan schr. op aan-

1) J. A. de Kok O.F.M., Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, Numerieke aspecten van
Protestantisering en Katholieke Herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880. - Van Gorcum
en Comp. N.V.; Dr. H. J. Prakke en H. M. G. Prakke, Assen, 1964, 479 pp., f 32.50.
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nemelijke wijze correctie levert op de in
katholieke kring gebruikelijke theorie van
sociaal-economische achterstelling; het
geldt ook voor de excentrische ligging
van katholieke streken in Twente, waar
wegennet en verkeerstechniek van de 20e
eeuw pas verandering in brengen.
Met het vierde hoofdstuk, „Holland,
1650-1850", wendt De Kok zich naar het
overblijvende deel van Nederland, dat als
sluitstuk moet fungeren in zijn breed opgezette beschrijving van de godsdienstpercentages. Zoals het beginjaar doet
vermoeden, komt hij daarin vooral tot
aanvullingen, nuanceringen en correcties
op het hypothetisch beeld van zijn promotor (1580 is in dit boek — enigszins aanvechtbaar — als beginpunt van de numerieke verschuivingen genomen, omdat de
Nederlanden toen aan het begin van de
lijn tussen protestantisering en rekatholisering stonden) . Als oorzaak van de ook
door hem aanvaarde betrekkelijke stabilisatie rond 1650 wordt door schrijver op
de toen afgesloten eliminatie van de tot
dan nog onbesliste middengroepen gewezen. In West- en Midden-Nederland verspelen de katholieken tengevolge van de
voor hen relatief ongunstige sociaal-economische omstandigheden nog een belangrijk deel van de bevolking in de periode
1650-1726: het komt neer op een halvering
van het aantal katholieken daar. De overblijvenden zijn daarna weinig conjunctuurgevoelig en demografisch sterk, zodat bij
een algemeen stagnerende economie en
bevolkingsgroei deze katholieke groep het
minst wordt getroffen, hetgeen een relatieve stijging met zich mee zal brengen
tot ver in de 19e eeuw. Vooral het naar
verhouding hoger aantal katholieke huwelijken in de grote steden heeft hiertoe
bijgedragen. Rond 1850 is deze demografische factor uitgewerkt. Andere factoren
als bekeringen en katholieke immigratie
acht de auteur voor deze spectaculaire
stijging in het Hollandse van minder belang. Hij komt daarbij tot de interessante
conclusie, dat de katholieke Westfalers
kwalitatief belangrijker waren dan kwantitatief.
Nadrukkelijk stelt De Kok vast, dat
deze onverwachte, duidelijke curve-wending, gevolg van een demografische complicatie, niet voor de hele Republiek geldt.
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Zij wordt landelijk gezien afgezwakt door
de gelijktijdig in Overijssel optredende
achteruitgang der katholieken-percentages
tengevolge van een niet-deelhebben aan
de opkomende textielnijverheid. Beide
processen, dat van Hollands vooruitgang
en van Overijssels achteruitgang, rekent
de auteur tot de indirecte gevolgen van
het protestantiseringsproces. De afbrokkeling in de diaspora (Friesland is hier
exemplarisch) ziet hij als het enige constante gegeven op de Nederlandse religiekaart tussen 1650 en 1880. Hier gaat het
om een directe nasleep van het protestantiseringsproces.
Daarmee is het thema van het slothoofdstuk gegeven, waarin de eindbalans
voor geheel Nederland wordt opgemaakt.
Rond 1650 telden de Noordelijke Nederlanden 46-47% katholieken; in 1726 daalde dit percentage tot 33-34 om via 35-36
(1775) en 38,1 (1809) een piek te bereiken van 38,8% in 1829. Dan zet de bekende daling in naar 35% aan het eind
van de 19e en het begin van de 20e eeuw.
Deze golvende lijn voor ons land in zijn
totaliteit is de resultante van elkaar zowel
versterkende als tegenwerkende krachten
in de verschillende landsdelen: Nederland
vertoont op de religiekaart geen eenheid.
Ziehier dan het resultaat van een baanbrekend onderzoek, dat geenszins als
afgesloten mag worden beschouwd. Daarvoor heeft de auteur, gelijk hij zelf meermalen opmerkt, te veel met steekproeven
moeten werken, daarvoor zal er nog op
lokaal terrein te veel werk moeten worden verzet, daarvoor ook hebben zijn stellingen, „bewijzen" en conclusies te veel
het karakter van een geadstrueerde werkhypothese. Het boek is geen snel verteerbare literatuur en vertoont een systematiek die mij niet vanzelfsprekend lijkt.
Doordat de schrijver enerzijds teruguit
werkt naar het verleden toe en anderzijds
op de ongeoorloofdheid van goedkope
overeenkomst-conclusies wijst, heeft hij
het zich zelf en zijn lezers niet gemakkelijk
gemaakt. Helaas zijn juist voor de omstreden tijd van de 17e en 18e eeuw de
gegevens schaars, onnauwkeurig en voor
verschillende interpretatie vatbaar. Vandaar dat er voortdurend moest worden
gecombineerd, geëlimineerd, gededuceerd
en geïnduceerd. De Kok doet dit soms op
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een bijna detective-achtige wijze, waarbij
de lezer wel eens de indruk krijgt, in een
kringetje te worden rondgeleid, zonder
dat de conclusie er als zodanig uitspringt.
Dat neemt niet weg, dat deze belangrijke dissertatie een voorbeeld is geworden van de moderne probleemstellingen
en werkwijzen op historisch terrein. Zonder zelfverheffing of een nadrukkelijk
poneren van zijn methode, die verwantschap toont met de zogenaamde structuralistische historiografie in Engeland en met
de sociaal-geografische publikaties van de
Anna/es-historici in Frankrijk, heeft de
schrijver laten zien, wat voor mogelijkheden er liggen voor de wetenschappelijke
geschiedbeoefening. Men voelt op de pagina's 14 en 15 de aarzeling van de
beoefenaar van een geesteswetenschap,
welke de geschiedschrijving toch in laatste
instantie is, om zich te verdiepen in zoveel
kwantitatieve gegevens en technische berekeningen. Ook hem ging het uiteindelijk
om een inzicht in de „geesteshouding"
van gelovige mensen, om „het grote geheel van het kerkhistorisch gebeuren in
Nederland''. Juist omdat hij deze achtergrond niet uit het oog heeft verloren, is
zijn dissertatie een computer-achtig produkt waarvan men geen wrange robotsmaak overhoudt. De muze Kleio zegevierde, al verscheen zij ons deze keer in
een up-to-date werkgewaad.
J. A. Bornewasser

De wetenschap van oorlog
en vrede
Het verzet dat de mensheid heeft aangetekend tegen de noodlottige elementen
van zijn bestaan, houdt niet halt voor het
collectieve conflict, de oorlog. Individuën
en volkeren hebben altijd het besef gehad
dat ze in de oorlog gedreven worden,
van buitenaf of van binnenuit. In de
eeuwenoude trits, pest, hongersnood en
oorlog werden de drie rampen bijeengevoegd waartegenover de mensheid zich
bijzonder machteloos voelde. Wetenschappelijk onderzoek, rationele organisatie en volksopvoeding hebben in grote
delen van de wereld het gevaar voor
verwoestende epidemieën vrijwel tot nul
gereduceerd. Steeds meer groeit het be-

sef dat ook het probleem van oorlog en
vrede om een dergelijke aanpak vraagt.
Over heel de wereld ontstaan wetenschappelijke onderzoekscentra die zich
ermee bezig houden.
In Nederland is aan de universiteit
van Groningen verbonden het 'Polemologisch Instituut' onder leiding van Prof.
B. V. A. Roling. Andere instellingen,
zoals de Britse 'Conflict Research Society' drukken in hun naam ook de negatieve aspecten van hun studieveld uit.
Canada, Japan, Noorwegen, Spanje en
verschillende andere landen bezitten instituten voor 'Peace Research'. Aan tal
van universiteiten houden faculteiten van
sociologie, psychologie, geschiedenis en
sociaal-politieke wetenschappen zich met
deze materie bezig.
Tegelijk met deze groei in aantal is de
behoefte ontstaan aan grotere samenwerking. Tijdens een conferentie te Londen in december 1964 werd opgericht de
'International Peace Research Association'. Als eerste secretaris-generaal werd
gekozen Prof. Róling en het secretariaat
is ondergebracht bij zijn instituut te Groningen. Bovendien werd het besluit genomen het reeds verschijnende informatiebulletin International Peace Research
Newsletter, tot dan toe uitgegeven door
het 'International Consultative Committee on Peace Research of the Women's
International League for Peace and
Freedom', te laten verschijnen onder
auspiciën van de nieuw opgerichte
IPRA.
Deze eerste, gecoördineerde nieuwsbrief bevat een overzicht van een dertiental conferenties over oorlog en vrede
die dit jaar gehouden zullen worden.
Daarnaast worden opgesomd de laatste
activiteiten, plannen en publikaties van
de diverse centra en instituten. Ook over
de werkzaamheden en publikaties in
communistische landen worden heel wat
gegevens verstrekt. Het blijkt echter dat
de relaties nog niet zo zijn, dat men
rechtstreekse informaties over specifieke
en gerichte studie kan verkrijgen. De
gegevens uit het oosten zijn ontleend aan
een UNESCO-rapport dat in het algemeen sociologische arbeid behandelt.
Naast de vele particuliere initiatieven
worden ook enkele gouvernementele ge-
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noemd o.a. het door president Johnson
aangetrokken 'Committee on the economic impact of defense and disarmament',
en de Nederlandse 'Adviescommissie
voor problemen van ontwapening en
internationale veiligheid en vrede', bestaande uit 15 leden waarvan 7 universiteitsprofessoren, die de Minister van
Buitenlandse Zaken zullen bijstaan in
vragen betreffende ontwapening en vreW. Pisa
de.

M. Béjart: De Vogels
Béjart stelt ons steeds weer voor nieuwe verrassingen. Van een Weense operette, De Lustige Weduwe, maakt hij een
politieke satire. Nu hij Aristofanes adapteert en iedereen dus vanzelf een politieke revue verwacht, brengt hij een zuiver
schouwspel. Was dat de reden waarom
sommigen bij de eerste contactname zo
ontgoocheld waren? Zo simpel zal het
ook wel niet zijn, dat heeft Béjart ons in
ieder geval al geleerd. Wat zijn Ballet
du XXe Siècle ook brengt, het is steeds
nuttig het wat van naderbij te bekijken.
Aanvankelijke geestdrift, zoals voor de
bewerking van Beethovens Negende, kan
dan omslaan in een koelere waardering
voor wat slechts in schijn een meesterwerk is, en als het grote publiek een
beetje ontgoocheld is, zoals nu over De
Vogels, kan een analyse van de vraag,
waaraan die ontgoocheling te wijten is,
misschien de weg open maken voor een
zuiverder begrip van Béjarts bedoelingen.
Niet het feit dat Béjart van Aristofanes' satire een zuiver schouwspel heeft
gemaakt, maar de show als show laat
onbevredigd. Toegegeven, het is allemaal heel mooi, het getuigt van een ver
doorgedreven raffinement en een 'bon
gout francais' die we van Béjart niet
gewend zijn. Ditmaal geen effectbejag,
geen existentialistisch gefilosofeer op
elektronische geluiden. Het pastelkleurige scènebeeld (decor en kostuums van
Casado, belichting van Tom Skelton) ,
de zuiderse, lichtvloeiende muziek van
Hadjidakis, de weinig opvallende choreografie van Béjart --- het is allemaal
van een uitwendige, rustige, getemperde
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en 'populaire' schoonheid. En toch blijft
er aanhoudend iets 'wringen' dat de volledige overgave aan de show in de weg
staat.
In tegenstelling met wat men had kunnen verwachten, hebben Philippe Dasnoy en Maurice Béjart Aristofanes'
thema niet geactualiseerd. Bijna integendeel, zou men zeggen: zij hebben het
veralgemeend. Geen persoonlijke prikjes,
geen schampere anecdotiek, geen politieke kwajongensstreken, die de satire
alleen maar kunnen doen verwateren
(welke minister wordt nog 'geraakt' door
de grapjes welke men op hem maakt?).
Precies door het niet te actualiseren,
belet men dat het thema weggelachen
kan worden. En onder het mom der
schoonheid was het Béjart om dit (ernstige) thema te doen.
Het thema wordt echter niet alleen
veralgemeend, het kreeg ook een andere
geestelijke inhoud. Bij Aristofanes waren
de twee hoofdfiguren cynische oude
mannen die een utopische droomrepubliek met vogels gaan oprichten omdat
zij de menselijke maatschappij, de goden
en het hele leven beu zijn. Hier daarentegen zijn het twee jonge mensen, die
slechts in opstand komen tegen deze
samenleving, deze goden, dit leven. Hun
agressiviteit verliest nooit een optimistische ondertoon. Hun nieuwe medeburgers, de vogels, waarschuwend voor de
listen van de goden, roepen zij: „Ne les
écoutez pas. Le ciel n'est pas a vendre
puisqu'il nous appartient". De hemel is
voor niets te koop: hij is van ons. Het
werk baadt aldus in een sfeer van
levensblijheid, jeugdig idealisme en een
optimisme dat deze 'angry young men'
nooit verlaat.
De reden waarom het schouwspel niet
helemaal bevredigt en de diepere bedoeling van Béjart vallen samen in het feit
dat de fabel bewust 'vervreemd' is van
de show. De vogels zijn droomfiguren
geworden uit de circuswereld (ze herinneren aan Degas, Toulouse-Lautrec, de
blauwe Picasso, Chagall, Marie Laurencin), het gebeuren wordt niet gelokaliseerd, de personages niet geïndividualiseerd. Steeds blijft de toeschouwer eraan
herinnerd dat het hier 'slechts' om een
artificiële theaterwereld, met theatersitu-
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aties en theaterpersonages gaat (zoals
dat trouwens ook bij Aristofanes het geval was) . Dit maakt de toeschouwer er
zich van bewust dat hij hier met een
sprookje te doen heeft, en sprookjes en
fabeltjes geven hun volle waarheid
slechts prijs als ze geïnterpreteerd worden. „In het land der vogels wordt de
droom werkelijkheid", schrijft Dasnoy.
Dit geldt ook in de schouwburg voor de
show. Zolang de show duurt, weet
Béjart de utopische wereld waar zijn jonge mensen van dromen, waar te maken.
Maar door de show niet helemaal show
te laten worden, door er licht shockerende elementen in te lassen (b.v. meisjes
die dansen met Vincentiuskappen op het
hoofd) en er geen glad Folies Bergèresvertoon van te maken, bereikt hij het
effect dat de toeschouwer zich voortdurend bewust blijft van de kloof die er
bestaat tussen 'het land der vogels', de
show, en de reële werkelijkheid. Een
kloof die slechts te overbruggen is als
men het middel vindt om zelf zijn dromen
in werkelijkheid om te zetten. De aanwezigheid van dit besef 'bederft' de
show. Maar de show heeft de verdienste,
dit besef op te dringen.
E. De Kuyper

Nieuwe Nederlandse literatuur
De boekenweek is voor het Nederlandse boek belangrijk, dit jaar heel bijzonder wanneer tegelijk, van 14 tot 23
mei, in de RAI te Amsterdam voor het
eerst een Nationale Boekenmarkt gehouden zal worden. Het wordt de grootste
manifestatie ten gunste van het boek die
ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.
Een week lang zullen bijna alle Nederlandse uitgevers hier al hun boeken exposeren. De boeken zijn er niet alleen te
zien, maar ook te koop.
Daarnaast komt er een boekencabaret,
auteurs zullen lezingen houden (ook
buitenlanders o.a. Gunther Grass). Inderdaad een manifestatie die geen boekenliefhebber, en wie is dat niet, mag
missen.
In dit meinummer willen wij beginnen
met een kleine rubriek, waarin u een uitgebreide keuze vindt van de Nederland-

se literaire boeken die de laatste tijd verschenen zijn. Deze keuze draagt meer
een informatief dan een kritisch karakter. Elders in dit maandblad krijgen te
gelegener tijd belangrijke boeken afzonderlijke aandacht.
Op 21 mei zal in het Muiderslot de
P. C. Hooftprijs 1964 uitgereikt worden
aan de in New-York woonachtige dichter-bioloog Leo Vroman. Dè uitgave om
met zijn werk kennis te maken is de verzamelbundel 126 gedichten (Querido) ,
zie Streven, mei 1959, pag. 741.
Een andere nederlandsschrijvende, in
de U.S.A. woonachtige auteur is de Belgische diplomaat Marnix Gijsen, van wie
zojuist verscheen Scripta Manent (J. M.
Meulenhoff en Nijgh & Van Ditmar),
volgens de aankondiging een boek met
„essays, opstellen en studiën van Gijsen
over literatuur en beeldende kunst, over
land, volk en personages, die hij in zijn
veelzijdige loopbaan heeft ontmoet".
Een regel van Vroman: Scheppen riep
hij gaat van Au leverde de titel voor een
boek met interviews van H. U. Jessurun
d'Oliveira. Tien interviews waarin, overeenkomstig de opvattingen van het tijdschrift M erl yn (waarvan Jessurun d'Oliveira een der redacteuren is) , de nadruk
valt op het creatieve proces en de werkmethode van de schrijvers. Voor wie iets
meer over de achtergronden van onze
hedendaagse schrijvers (in dit boek: Richard Minne, Gerrit Achterberg, Louis
Paul Boon, Leo Vroman, Hugo Claus,
G. K. van het Reve, Jan Wolkers, Harry Mulisch, W. F. Hermans en Lucebert) wil weten, is dit een verhelderend
boek. Een uitgave van Polak o Van
Gennep.
Eén van onze oudste letterkundigen,
Ina Boudier Bakker, is op 15 april j.l.
90 jaar geworden. Ter gelegenheid daarvan gaf uitg. P. N. van Kampen een
verzamelbundel uit met een aantal van
haar romans, getiteld Boeket uit het
werk van Ina Boudier-Bakker, bevattend
o.a. Het Spiegeltje, De Straat en Aan
de overkant.
De poëzieprijzen van de gemeente
Amsterdam zijn op advies van een jury
bestaande uit Ed Hoornik, Gerrit Kouwenaar en Paul Rodenko toegekend aan
A. Roland Holst voor zijn bundel On-
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derhuids (Bakker/Daamen) , aan H. C.
ten Berge voor zijn gedichten 'Journaal
I, II, XII' en aan J. Bernlef voor zijn
gedicht 'Een dode hagedis'. Bernlef en
Ten Berge behoren beslist tot de jonge
dichters die na de stroming die men met
Vijftigers, Experimentelen, Atonalen enz.
aanduidt, de moeite waard zijn om te
lezen. Speciaal Ten Berge krijgt niet de
belangstelling die hij verdient. Zijn bekroonde gedichten zijn te vinden in zijn
debuutbundel Poolsneeuw ( Polak & Van
Gennep) .
Als u de produktie van Simon Vestdijk kunt bijhouden, na zijn Het genadeschot (Nijgh El Van Ditmar) verscheen
inmiddels bij de Bezige Bij een nieuwe
roman Juffrouw Lot en bij Het Wereldvenster een studie over De zieke mens
in de literatuur.
Van de dichter Jac. van Hattum verscheen een bundel somtijds heel grimmige verhalen getiteld De veertjes niet
meegerekend (Arbeiderspers) .
De romanprijs 1964 van Amsterdam is
toegekend aan Jos Ruting voor zijn roman Lydia en de Zwaan (J. M. Meu
lenhoff). Ruting is een man die eerst op
latere leeftijd tot schrijven gekomen is
via het publiceren van dierenverhaaltjes
in de jeugdrubriek van het Algemeen
Handelsblad. Uit zijn werk blijkt ook zijn
liefde voor de natuur en voor kinderen,
en zijn felle haat jegens alles wat naar
gezag ruikt (politie, leger, staat, enz.) .
Zijn tweede en tot nu toe laatste boek
is de novellenbundel Het wondere water
(J. M. Meulenhoff) .
Een van de belangrijkste boeken van
de laatste maanden en wellicht van dit
jaar is de verzamelbundel Gedichten
1948 -1963 (Bezige Bij) van Lucebert.
In een handzame reuzenpocket vindt u
voor het eerst alle gedichten tot 1963 bij
elkaar van de man die behoort tot onze
grootste levende dichters. Een rijk boek
waaruit men veel zou willen citeren. Dat
door zijn schildersactiviteiten zijn poëtische potentie niet verminderd is, blijkt
uit de afdeling recente, nog niet eerder
gebundelde gedichten die (terecht) de
titel kreeg „Mooi uitzicht & andere kurioziteiten". De bundel is verlucht met
speciaal hiervoor gemaakte vignetten.
Tenslotte wil ik nog twee herdrukken
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in een goedkopere paperback-uitvoering
noemen, van Jan Wolkers Een Roos van
Vlees (J. M. Meulenhoff) , zie Streven
juni 1964, pag. 847, en van Cees Nooteboom De ridder is gestorven (Querido),
zie Streven jan. 1964, pag. 351.
Jaco Groot

Beeldende kunst
Beeldhouwkunst in Amsterdam
Amsterdam is nu niet bepaald rijk aan
moderne beelden. Er is weinig gebeurd
sinds de gloriedagen van Hildo Krop en
de beelden die er dan nog zijn bijgekomen, zijn vrijwel allemaal beelden-meteen-bedoeling, standbeelden dus, ter herdenking van verzetshelden of staatslieden. Met uitzondering van de Dokwerker en enkele kleinere beelden is de kwaliteit vaak bedroevend slecht (de foeilelijke kop van President Kennedy
spreekt boekdelen) . Ook het nu nog wat
achteraf opgestelde beeld Vincent van
Gogh van Zadkine (tussen het Stedelijk
Museum en het toekomstige Van Goghmuseum) behoort m.i. niet tot de beste
werken van de bejaarde beeldhouwer.
Alleen in de tuin van het Stedelijk Museum is de moderne beeldhouwkunst opgebloeid. Er staat daar werk van o.a.
Rodin, Moore en Tajiri. Verder laat
Amsterdam zich weinig aan 'vrije' beelden gelegen liggen, in tegenstelling tot
bijv. Overijssel, waar hard gewerkt
wordt aan een zg. beeldenroute, en
Zandvoort dat een groot aantal moderne beelden heeft gekocht en gaat kopen.
Ook een grote beeldhouwwerk-expositie
in de openlucht (zoals bijv. in Park
Sonsbeek, in Middelheim en in de Keukenhof) heeft Amsterdam sedert de tentoonstelling op het Frederiksplein (vele
jaren geleden) eigenlijk niet meer gehad.
De laatste tijd evenwel valt er een
verbetering te constateren. Er is winst
geboekt op twee punten.
Ten eerste: in de foyers van het onlangs geopende, uiterst fraaie congresgebouw (naast de nieuwe R.A.I.) staat
een goede collectie modern beeldhouwwerk opgesteld (o.a. van André Volten).
Ten tweede: ter gelegenheid van het
eeuwfeest van het door Zocher ontwor-
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pen Vondelpark (in 1959 voor de somma van f 1,— overgedaan aan de gemeente Amsterdam) wordt tot 1 oktober
op een grote weide aan de kant van de
Amstelveenseweg een tentoonstelling gehouden van 25 grote beelden van heden.
De uit 15 landen afkomstige beeldhouwers zijn vrienden van jonkheer Sandberg, de oud-directeur van het Stedelijk
Museum, thans president-directeur van
het Nieuw Israël Museum te Jeruzalem,
dat op 11 mei wordt geopend. Jonkheer
Sandberg heeft de manifestatie georganiseerd. Het is voor een groot deel aan
hem te danken dat Amsterdam zó lang
zó veel beelden van belangrijke hedendaagse kunstenaars in z'n midden heeft.
Er staan in het Vondelpark inzendingen
van o.a. Alexander Calder, Wessel Couzijn, Rudolf Hoflehner, Lipchitz, Marino
Marini, Etienne-Martin (van wie ook
een zeldzaam mooi beeld in het Stedelijk
Museum staat), Wim Schippers (een
krankzinnig grote, paarse fauteuil) , Henry Moore, Tajiri (een prachtige plastiek
in plantenvormen), Carel Visser, André
Volten, Zadkine, Tinguely (een speels
waterspuwend geval in een vijver), Per
Olov Ultvedt (een heerlijk houten klepperding) en Karel Appel (een in felle,
primaire kleuren beschilderde boomstronk). Amsterdam krijgt twee sculptu
ren in eigendom: het betonnen beeld
waarvan Picasso het ontwerp aan de
gemeente heeft geschonken en dat door
de stad is uitgevoerd, en — op dezelfde
manier een fraaie leistenen terrasconstructie van de in Parijs wonende
Israëlische beeldhouwer Shamai Haber,
geplaatst in een vijver. Volwassenen
hebben vooralsnog meer moeite met de
25 beelden dan kinderen, die veel sculpturen beschouwen als klimrotsen of
speeltoestellen. Daarom staan er nu (storende) hekken om wat beelden, patrouilleren politie en parkwacht en worden de
tentoongestelde werken permanent bewaakt door twee opzichters met honden.
Tegen de zin van jonkheer Sandberg
overigens .... Op deze belangrijke expositie kom ik later nog eens terug.
Beelden tussen auto's
Het is een goed idee van Automobiles
Citroën in de showroom op het Amster-

damse Stadionplein tussen lelijke eendjes
en gestroomlijnde DS'en sculpturen neer
te zetten van jonge Nederlandse kunstenaars, uitgezocht en bijeengebracht door
de Nederlandse Kunststichting in Zeist.
Al eerder is iets dergelijks gedaan op
een autotentoonstelling in Rotterdam,
waar toen drie Rotterdamse beeldhouwers 'stonden'. Een samenspel als dit
tussen bedrijfsleven en kunst, dat wellicht wegen opent voor een modern maecenaat, valt zeer toe te juichen. De collectie op het Stadionplein omvat werk
van 7 kunstenaars: Pearl Perlmuter (de
vrouw van Wessel Couzijn), de nog
weinig bekende Bart v. d. Weijer, Cornelius Rogge, André Volten ('n fraaie
constructie) , Ad Molendijk, Theo Niermeijer (zilverkleurige beelden, iets minder innemend dan vroeger werk) en Jan
van Munster, een 26-jarig Gorkums
beeldhouwer, hier vertegenwoordigd met
een wat ouder beeld en in de tussentijd
nog verder gegroeid. (Vorige maand
heeft Van Munster in z'n atelier in de
Kriekenstraat te Gorinchem zijn recente,
sterke produktie getoond: prachtige arduinen stenen, erg dicht bij leven, natuur,
aarde). Tot 29 mei kunt u bij Citroën
beelden kijken. U hoeft niet per sé een
auto te kopen.
Kinderspeelgoed
In wat benedenzalen van het Amsterdamse Stedelijk Museum is een bijzonder
appetijtelijke tentoonstelling ingericht van
goed internationaal speelgoed, voor kinderen van nul tot acht. Er zijn inzendingen uit 9 landen, variërend van een houten bijtring van de Deen Kay Bojesen
(1932) tot een Japanse houten handkar
en van een stoffen humpty-dumpty van
de Engelse Minnie King tot een heerlijke
blokkenauto van de Nederlander Rokus
van Blokland. Bij de selectie is vooral
gelet op de mate waarin de ontwerpers
rekening hebben gehouden met begrippen
als gevoel, beweging, constructie en samenspel.
De expositie werd geopend met een
voorstelling van het kindercircus Elleboog. Elke woensdag- en zaterdagmiddag konden de kinderen niet alleen kijken en spelen, maar ook nog creatief
bezig zijn o.l.v. Henk van Faassen yam
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de Werkschuit. Het is een goed ding dat
het Stedelijk Museum op deze manier het
goede speelgoed de eer heeft bewezen
die het al jaren toekomt, al zal er altijd
wel goed speelgoed blijven dat niet zorgvuldig vooraf ontworpen is. 'Kinderspel'
is nog maar tot 3 mei te zien. Daarna
kan ik u een bezoek aan 'speel-goed' in
de Amsterdamse Nes (102) aanraden.

de pure, maar soms wat steriele Zwitserse manier, is Tanaka gefascineerd geraakt door de traditionele Japanse vormen. Hij streeft bewust een nieuwe,
werkelijk Japanse stijl-van-deze-tijd na.
Als u vóór 27 mei in de buurt van de
Hilversumse kei komt, moet u beslist bij
De Jong binnenlopen (werkdagen 10 ^-11.30 en 2
5 uur).

Drie keer Japan

Madurodam-prijzen uitgereikt

Vrijwel tegelijkertijd is in drie steden
op drie manieren aandacht geschonken
aan Japanse kunst. Vond vorige maand
in de Amsterdamse kunstzaal Viruly
(Koningslaan 14) een opmerkelijke expositie plaats van houtsneden van de 28
jarige Japanse Naoko Matsubara, dochter van een Shinto priester, deze maand
zijn er Japanse exposities in Hilversum
en Rotterdam. De Rotterdamse tentoonstelling is zeer omvangrijk en wordt tot
30 mei gehouden in het Museum voor
land- en Volkenkunde, Willemskade 25.
De expositie omvat o.m. textiel (fraaie
kleurrijke stoffen) , lakwerk, aardewerk,
gordelknopen en grafiek. Opvallend zijn
de prachtige ingetogen bladen van Hiroshige (acht gezichten op het Biwa-meer),
Hokkei en Hokusai. De tentoonstelling
omvat uitsluitend kunst uit particulier
bezit, in dit geval dus uit het Tokugawatijdperk, de periode juist voordat de modernisering van Japan veel facetten van
kunst en kunstnijverheid voorgoed deed
verdwijnen.
Japanse grafiek, maar dan toegepast
en in grote oplagen gedrukt op moderne
snelpersen, valt te zien in de kantine van
Steendrukkerij De Jong (zie Streven van
maart jl., p. 607) aan de 's-Gravelandseweg 19, Hilversum. Er hangen affiches
en ander drukwerk van Tanaka Ikko,
een talentvol vertegenwoordiger van de
jongere generatie grafische ontwerpers.
Terwijl veel na-oorlogse Japanse ontwerpers tot ongeveer 1950 sterk door
Amerika werden beïnvloed en later door

H.K.H. Prinses Benedikte van Denemarken heeft in het Haagse miniatuurstadje Madurodam de jaarlijkse kleinplastiekprijzen uitgereikt. De eerste prijs
(f 1500,---) werd toegekend aan de Finse
Nina Terno voor haar beeldje de Slaapster. De zilveren medaile van Prinses
Beatrix ging naar Floyd T. Dewitt, studerend aan de akademie te Amsterdam,
voor het beeld Grazend Paard. De andere
prijzen gingen naar een Pool en twee
Nederlanders. De jury bestond uit vijf
beeldhouwers, die getuige een passage
uit het juryrapport over nogal wat zelfkennis beschikken: „Aangezien beeldhou
wers onvermijdelijk egocentrisch zijn, is
het bijzonder moeilijk om vijf van hen tot
overeensteming te doen komen en derhalve moet elk besluit een compromis zijn.
Desalniettemin zijn wij tot een beslissing
gekomen en zijn nog bevriend gebleven
ook". De (interacademiale) tentoonstelling van kleine beelden duurt nog tot
15 mei (Madurodam - Den Haag) .
Italianisanten
Het Utrechtse Centraal Museum biedt
(t/m 30 mei) een fraai overzicht van de
Italianiserende landschapsschilders uit de
17e eeuw: Vlamingen en Noordnederlanders die niet, zoals veel grote meesters, in eigen land bleven maar naar
Rome gingen, dat toen als kunstcentrum
de plaats innam die nu wordt bekleed
door Parijs of New-York. Het is een
belangwekkende tentoonstelling.
Paul Mertz

Boekbespreking
THEOLOGIE
WINKLHOFER, A., fiber die Kirche.
Das Geheimnis Christi in der Welt.
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1963,
350 pp., D.M. 16,80.
Over deze proeve tot vernieuwing van de
theologische voorstelling van de Kerk kan
veel goeds gezegd worden. Zij is bijbels
geïnspireerd, christocentrisch, en plaatst
anderzijds de Kerk resoluut in de hedendaagse wereldconjunctuur. De nadruk
wordt gelegd op het geestelijk, pneumatisch aspect: de Kerk als heilsmysterie.
De onvervangbare rol van de leek en zijn
specifieke zending worden juist belicht.
Toch mag schr. niet zeggen dat de christelijke benaming 'leek' historisch werd
afgeleid van de term „laos', Godsvolk.
De reserve, welke schr. aan de dag legt,
tegen het begrip 'collegialiteit', werd ondertussen wel ondervangen in de definitieve tekst van de dogmatische Constitutie
van Vaticaan II. Het collegiaal karakter
van het bisschopsambt behoort door goddelijke instelling tot de wezensstructuur
van de Kerk. De verhouding van de
priesters tot hun bisschop wordt ook wel
iets te veel gezien alsof zij enkel 'instrument' zouden zijn. Maar suggestief is het
laatste hoofdstuk over de 'Prothesenexistenz' van de mens in de hedendaagse wereld. Niet het minst interessant tenslotte
zijn de persoonlijke stellingnamen van
schr. in het meer technisch gehouden bibliografisch en theologisch toevoegsel (p.
307-350).
J. Van Torre
RONDET, H., Essais sur la théologie de
la grace. Beauchesne, Paris, 1964, 272
pp., NF. 17,10.
Deze essays werden reeds gepubliceerd in
de jaren 1939-1950. „La divinisation du
chrétien" is zeker de rijkste bijdrage. Maar
bijvoorbeeld „La grace libératrice" en
„Prédestination, grace et liberté" blijven
eveneens actueel, niet zozeer omdat Rondet een originele visie in de taal van het
hedendaagse denken zou voorstaan, dan
wel omdat hij nauwgezet de problemen
ontleedt, ze precies situeert en daarbij
voortdurend kritische aandacht heeft voor
de wijze van spreken van filisofen en theologen. S. munt uit in historische penetratie, zijn interpretatie van het Augustinisme
is zeer evenwichtig en verhelderend. Hij
toont telkens heel duidelijk hoe de cruciale

vragen van de genadeleer de spiritualiteit
en de christelijke antropologie raken. De
oriëntering van deze essays wordt wel
aangetroffen in de degelijke werken over
de genade die in de laatste decennia verschenen. Niettemin is er nog heel weinig
van te bespeuren in het geloofsbewustzijn
van de christenen. Daarom was het de
moeite waard deze studies voor een ruim
publiek toegankelijk te maken.
J. Van Nuland
BIEDER, Werner, Das Mysterium
Christi und die Mission. Ein Beitrag zur
missionarischen Sakramentalgestalt der
Kirche. — EVZ-Verlag Zürich (voor
Ned. G. F. Callenbach, Nijkerk), 1964,
115 pp.
Uitgaande van het woord Mysterie als
uitdrukking voor het christe lijke heilsplan Gods dat op de hele wereld gericht
is en niet op een kleine kring van ingewijden, belicht Schr. aan de hand van
vele bijbelteksten, hoe wezenlijk de Kerk
een taak heeft jegens 'buitenlandse' missiegebieden. Hij is echter kritisch tegenover het rooms-katholieke sacramentele
mysteriebegrip, dat hij eng-materieel interpreteert. Als bijbelse studie waardevol in zijn beperktheid: het verschil in
visie bij de bijbelse schrijvers treedt weinig naar voren (Lukas!) .
W. Boelens
HEINZELMANN, Gertrud, Wir schweigen nicht langer! We won't keep silence
any longer! Interfeminas Verlag,
Zürich, 1964, 112 pp.
Dr. iur. G. Heinzelmann publiceert haar
kritische beschouwingen, overhandigd
aan de Voorbereidende Commissie van
het Vaticanum II, over de inferieure visie van St.-Thomas op het vrouwelijke
mensbeeld, dat meer of minder expliciet
ook thans nog de katholieke visie over
haar opname in het ambt bepaalt. Iris
Muller kritiseert de gebruike lijke katholieke argumentatie tegen de opname van
de vrouw in het ambt. De vaak gevoelsgeladen bijdragen hebben in ieder geval
het nut, dat ze de ogen openen voor de
noodzakelijkheid om in het huidig tijdsgewricht principieel een grotere plaats
aan de vrouw in het officiële kerke lijke
leven en bestuur in te ruimen op basis
van een waar partnership.
W. Boelens
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KAHLER, Martin, Geschichte der protestantischen Dogmatik im 19. Jahrhundert (Neudrucke und Berichte aus dem
20. Jahrhundert --- Bd. 16 Systematische
Theologie) . r Chr. Kaiser Verlag,
Mi nchen 1962, 314 pp.
Dit werk geeft de vanaf 1890 gegeven
colleges van de in 1912 gestorven auteur
voor het eerst uit. De erudiete schr.
schetst een 'geistesgeschichtliche' visie
op de positieve theologie van de vorige
eeuw. Het werk is breed opgezet doch
beperkt zich tot de hoofdlijnen, zodat
het tot een goed begrip kan leiden van
de huidige kritische dialectische en existentialistische theologie. Khler sluit n.l.
zelf tot op grote hoogte de vorige eeuw
W. Boelens
af.
Der Gottesgedanke im Abendland. —
Herausgegeben im Auftrag der Wiesbadener Goethegesellschaft (Urban-Biicher,
Bd. 79). 1964, 143 pp., gen. DM. 4.80.
K. Kerényi beschrijft het Godsgeloof der
oude grieken, waarbij geen vertrouwelijke dialoog mogelijk was. W. Pannenberg
geeft een waarderende beoordeling van
de scholastieke visie op God als ordenende Heer der wereld, Thomas boven
Scotus verkiezend. G. Ebeling, die in
duitse kringen vanwege zijn eenzijdige
woord-theologie veel tegenstand ontmoet, kan men uitstekend leren kennen
uit zijn overspannen systematisering van
Luthers 'sola fide'. Gezien de opdrachtgeefster verwachtten we een bijdrage
over Goethe's religieuse visie: P. Meinhold geeft een welwillend-kritische belichting, hoe hij wel uit de natuur doch
niet uit de geschiedenis een Godservaring op kan doen.
W. Boelens
Kirche und Abendmahl. Studien und Dokumente zur Frage der Abendmahlsgemeinschaft im Luthertum (Herausg. V.
Vajta) . — Lutherisches Verlagshaus,
Berlin und Hamburg, 1963, 348 pp.. DM.
16.---.
Alle belangrijke officiële documenten
welke van de lutherse kerken in Duitsland, Scandinavië en Amerika zijn uitgegaan, zijn in dit werk uitgegeven. Op
ieder der drie afdelingen geeft een auteur
(J. Meister, C-H. Lyttkens en F. Meuser) een overzicht van de ontwikkeling
der ecclesiologie te lande, die de stukken
pas verstaanbaar maakt. Aan het slot
geeft V. Vajta (pp. 307 r 344) een uitstekende theologische plaatsbepaling van
de Eucharistie binnen de ecclesiologie,
welke van belang is voor verdere dis-
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cussies over dit levensprobleem in de oecumene. Het beste werk dat wij kennen
aangaande de gecompliceerde situatie in
W. Boelens
het lutheranisme.

Zur Frage der Ordination der Frau
(herausg. Oekumenischer Rat der Kirchen). — World Council of Churches,
Genève, 1964, 85 pp.
Concerning the ordination of women.
Genève, 1964, 73 pp.
Naast korte stellingnamen uit de Oosterse Orthodoxie (beide afwijzend) en
het Anglikanisme, levert de bijdrage van
Prof. Dumas een verruimende visie op
de opname van de vrouw in het ambt
van predikante en priester, gezien vanuit
de tijdgebondenheid der bijbelse teksten.
Een evenwichtige studie, welke ook
voor de katholieke theologie vruchtbaar
W. Boelens
kan zijn.
KARRER, Otto, e.a., Einheit in Christus
2. Toleranz als okumenisches Problem.
Zwingli Verlag u. Benziger Verlag,
Einsiedeln-Ziirich-Koln, 1964, 90 pp.
Deel I bespraken we al eerder (Streven,
aug. - sept. 1963, p. 1091) . De onderhavige bundel gaat niet primair over politieke verdraagzaamheid, maar behandelt
op de eerste plaats kwesties als oecumenisme, confessioneel indifferentisme en
absolutisme. Protestanten en katholieken
geven hier hun kijk op. Veel verder lijken deze studies ons niet te brengen. De
auteurs streven herhaaldelijk naar bijbels-exegetische argumentatie, maar die
blijft wederzijds beneden de maat. Men
heeft er bijv. soms oog voor, dat de H.
Schrift zowel intolerant als tolerant is,
maar de verhouding tussen deze tendenties blijft in het vage (37 - 39). Trouwens, dit boekje zelf signaleert de neiging, om principiële vragen heen te lopen
(86, vgl. 88) . We waren meer gebaat
geweest met een grondige analyse van de
openbaringsgegevens (Bijbel, kerkelijke
documenten) , en pogingen, deze te synthetiseren. Dan pas leren we iets van
elkaar, dan zien we waar de verschillen
wel of niet liggen.
P. den Ottolander

I GODSDIENST

PRO MUNDI VITA, La responsabilité
universelle des chrétiens. Compte-rendu
du deuxième congrès international, Louvain, Belgique, 8-10 septembre 1964,
298 pp.
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Doel van de internationale vereniging
PMV is hoofdzakelijk op wetenschappelijke basis inlichtingen over de pastorale
en sociologische toestanden in de verschillende gebieden van de wereldkerk te verzamelen, te ontleden en dan, met het oog
op een doeltreffende pastoraal, aan de
competente instanties ter beschikking te
stellen. Tot hulp bereide kerkelijke overheden of instellingen kunnen bij haar informatie, advies en, desgevallend, bemiddeling vinden voor de meest efficiënte inzet van krachten in het wereldapostolaat.
Hulpbehoevende instanties van hun kant
kunnen er te weten komen waar beschikbare krachten voor een bepaalde apostolaatsactiviteit te vinden zijn of welke mogelijkheden van opleiding en vorming er
voor zulke krachten bestaan. PMV beoogt dus een wetenschappelijke 'planning'
van het apostolaat op wereldvlak, betere
spreiding en coördinatie binnen een bepaald gebied, meer doeltreffendheid in de
hulpverlening van de rijker voorziene aan
de armer voorziene lokale kerken. Het
congres, waarvan het vijftalig (ook Nederlands) verslagboek voor ons ligt,
bracht uit 30 landen en 4 continenten een
200-tal deelnemers samen, waaronder
een groot aantal bisschoppen, hogere
kloosteroversten en vertegenwoordigers
van internationale apostolaatswerken. In
de algemene opzet van PMV is het houden van congressen eerder uitzonderlijk.
Het kan nochtans dienen om zich gemeenschappelijk over de theologische basis van
de onderneming te bezinnen. In dit verband oordeelt J. Kerkhofs SJ, secretarisgeneraal van PMV, het werk van PMV
geschikt ter voorbereiding van een 'operationele theologie', luisterend naar God,
die werkzaam is niet alleen in de gewijde
geschiedenis van het verleden, maar ook
in de geschiedenis van het heden (54) .
Tussen de vele andere behartenswaardige,
uitgebrachte ideeën citeren wij: het grondleggend verschil tussen het werk van een
buitenlands missionaris en van een 'technisch assistent' en de strenge betrokkenheid van de theologie op de antropologie
(P. Goossens CICM); de noodzakelijkheid
van wederzijdse uitwisseling van leven en
energie tussen oude en jonge christenheden en de wederzijdse verrijking welke
er het gevolg van is (J. Bruls) ; de gedachte dat de Kerk, en dus nog minder de
congregaties van kloosterlingen die in
haar dienst staan, 'Selbstzweck' zijn en
het gevaar van geestelijke 'schizophrenie'
waar persoonlijke heiliging gescheiden
wordt van de apostolaatsplicht (Fr. Gypkens P.A.); tenslotte het referaat „Eco-

nomische programmatie en apostolische
eisen" waarin o.a. het zeer ingewikkelde
probleem aangesneden wordt van mogelijke samenwerking met communistische
J. Van Torre
initiatieven (C. Torres) .
JLINGMANN, S.J., Jos. A., Geloofsverkondiging en Bijbel. — Romen E/ Zonen,
Roermond - Maaseik, 1964, 206 pp.,
f 10.75 en f 8.90.
De nederlandse titel is enigszins misleidend. Wie hier een uitvoerige behandeling van de bijbel verwacht, komt bedrogen uit. De uitgever heeft het juister
aangegeven, wanneer hij zegt: „in dit
boek stippelt de 'grootmeester' van de
liturgie en de pastoraal wegen uit die
leiden tot een hervinding en vertaling
van de goddelijke boodschap in deze
tijd". Inderdaad geeft jungmann vanuit
zijn grote eruditie de veranderingen aan,
welke zo gewichtige punten als Christocentrisme, Mariaverering, Heilige Kerk,
genade, eucharistie, het gebed en zijn
woord om enkele te noemen --- in de
loop der tijden hebben ondergaan en de
voornaamste trekken waarin zij zich nu
voordoen. Voor een meer gefundeerd
inzicht een belangrijk boek.
G. J. Adriaansen
CHARMOT S.J., F., Deuz Maitres: une
Spiritualité, Ignace de Loyola; Francois
de Sales, --- Editions du Centurion, Paris,
1963, 318 pp., N. Fr. 15.50.
Pater F. Charmot heeft zijn reeds aanzienlijke oeuvre uitgebreid met een boek dat
voor hen die Franciscus van Sales beter
willen leren kennen nuttig en verhelderend
is en voor hen die de praktijk der Geestelijke Oefeningen ter harte gaat op zijn
minst interessant is. Met Ignatius heeft
de Prins-Bisschop van Genève als grondtrek van spiritualiteit gemeen: 'la mystique du Christ'. Schr. betoogt dat Fransciscus wel degelijk op de hoogte was van
'la mystique de Dieu', maar dat hij toch
verkozen heeft leerling van Ignatius te
zijn. Een keuze waaraan zijn jezuïetenopvoeding niet vreemd zal zijn. Zoals we
in het tweede deel van het boek lezen
volgt Franciscus heel trouw de regels tot
onderscheiding der geesten, en met zijn
rijkheid van taal en zijn helderheid van
uitdrukking, vormen Franciscus' geschriften daarom een mooi commentaar op de
zo sober geformuleerde leer van Ignatius.
Franciscus heeft zeer veel te danken aan
Ignatius, maar hij overtreft zijn meester
wat betreft cultuur en zijn vermogen om
zijn inspiratie onder woorden te brengen.
In het derde en vierde deel van het boek,
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waar gehandeld wordt resp. over de liefde
en de deugden, wordt de band met Ignatius maar zeer summier aangegeven; soms
lukt het maar met moeite. De eigen rijkdom van de salesiaanse spiritualiteit komt
hier echter aan de hand van uitgebreide
citaten in volle bloei naar voren en is
daarom de moeite van het lezen beslist
M. Chappin
waard.
FRAINE S.J., Dr. J. de, De bijbel over
roeping en uitverkiezing. '-- J. J. Romen
en Zonen, Roermond en Maaseik, 1965,
f 3,25 per deel.
Door zijn helderheid gemakkelijk te lezen
ontwikkelt de Leuvense professor de begrippen: roeping en uitverkiezing in de
H. Schrift. Wij zijn met de woorden:
uitverkoren volk, roeping der Apostelen
zó vertrouwd, dat ons de diepere betekenis en inhoud ontgaat. Roeping en
uitverkiezing zijn niet slechts tot individueel voordeel, maar voor de dienst van
anderen. Het eenvoudige, strikt wetenschappelijke betoog werkt suggestief. De
bezinning hierop zal menig geroepene tot
priester- of religieus-leven steunen in
nederige houding tegenover de souvereine
wil van de genade-gevende God, die altijd
door onze vrijheid respecteert. Ieder die
met „roepingen" te doen heeft, zal met
vrucht dit werkje lezen, al moet hij er
geen pasklare adviezen in zoeken. Deze
bijbelse studie is de eerste in ons Nederlands taalgebied.
C. Minderop
TROLINCER, Margaret, The Gentleman
Saint, St. Francois de Sales and his Times,
1572-1622.. Hutchinson El Co., London, 1963, 240 pp., f 12,20.
Het Romeinse martelarenboek bevat een
zeer lang elogium op de Gentleman Saint
Franciscus van Sales, Prins-Bisschop van
Genève en Kerkleraar, 'zeer beroemd door
zijn wetenschap en zijn zeer vurige ijver
in het bekeren van ketters, patroon van
alle katholieke schrijvers die in dagbladen
en tijdschriften de christelijke wijsheid uitleggen, bevorderen en verdedigen'. Een
dergelijk veelzijdig en groot heilige verdient terecht een voortdurende bestudering. Margaret Trouncer, die al menig
boek over grote Franse personen schreef,
heeft zich veel moeite gegeven om Franciscus van Sales te leren kennen. Het
resultaat van haar studie is een prettig
leesbaar boek geworden, al is de opbouw
niet bijster origineel. Schr. heeft zich beperkt in het geven van historische details
en laat legenden en anecdotes een verdiende plaats. Ze stijgt uit boven een
zakelijk-historische biografie, maar bereikt
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niet helemaal het niveau van een volwaardige hagiografie. Met de beperking
is er ook een zekere oppervlakkigheid
binnengeslopen. De karakteristiek van
Franciscus' spiritualiteit wordt wel aangegeven, van de inspiratie waarvan hij
leefde komt het een en ander naar voren,
maar hoe nu werkelijk zijn opgang naar
God was, wordt niet indringend genoeg
uitgewerkt. Zijn wetenschap wordt genoemd, zijn vurige ijver getoond, zijn
patronage over de katholieke schrijvers
evenwel niet verklaard. Als een eerste
kennismaking met de heilige is het boek
aantrekkelijk, maar meer portret dan
hagiografie, blijft het qua informatie en
inspiratie beperkt.
M. Chappin
MERTENS, H., Nu reeds op weg. De
Vroente, Kasterlee, 1964, 254 pp., ing.
F. 110.
Dit tweede boek, na Voor altijd bij de
Heer dat de hemelse zaligheid voorstelde,
doet voor de gelovigen de hemel op aarde
beginnen. Het gehele christelijke leven
komt voor — door doopsel, bekering,
Kerk, sacramenten, kruis en sterven heen
—, alles gestoffeerd met rijke, moderne,
levende theologie. Met zo'n gids kan men
hopen, vorderen, gelukkig zijn. Toch heb-S
ben we één bezwaar: de verhandeling is
van haar theologisch apparaat te weinig
ontdaan; de materie werd niet helemaal in
leven omgezet. Te vaak wordt de uiteraard warme toon gedempt, onderbroken
door technische formulering of doctrinaire
uiteenzetting. Maar een warme aanbeveling verdient het boek beslist. E. Janssen
JANSSEN, E., Wie zegt gij dat ik ben?
— De Vroente, Kasterlee, 1964, 256 pp.,
F. 110.
Pater Janssen laat in dit boek de teksten
verschijnen die hij gedurende de jaren geschreven heeft voor het bijblad van De
Nieuwe Boodschap. Er zijn 54 homilieën
over zondagsevangelies met vier inleidende overwegingen en vier meditaties tot
besluit. Wie de zaterdagavond naar dit
boek zou grijpen om de zondagmorgen
wat te kunnen zeggen, zal verkeerd uitkomen. Deze homilieën zijn niet uit te
spreken dan door Pater Janssen zelf. Maar
wie de maandagavond wil beginnen aan
zijn zondagpreek, zal hier zeer veel 'stof'
vinden. Het zijn eer meditaties die moeten
uitlopen in een homilie. Ze laten de mens
vertrouwd worden met de tekst waarover
hij zijn homilie zal houden. In die zin kunnen zij ook als meditatieboek gebruikt
worden.
S. Wellekens
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RYNNE, Xavier, Brieven uit Vaticaanstad II. (Ambo) . --- De Fontein, Utrecht,
1964, 352 pp., f 11,90.
Door omstandigheden zijn wij wat laat
met deze bespreking. Wij hadden gedacht, dat het boek nu, nadat de derde
zitting al heeft plaats gehad, veel van
zijn waarde zou hebben verloren. Wij
hebben ons deerlijk vergist. Deze boeken
van Rynne zullen een blijvende weergave zijn van de moeizame en toch
vruchtbare voortgang van het Concilie.
Juist wanneer de overgevoeiligheden wat
zijn verdwenen en de plotselinge emoties
bedaard, zullen we, voortreffelijk, deskundig en aangenaam leesbaar voorgelicht door Schr., leren zien hoe de vernieuwing van Joannes XXIII, ondanks
menselijke tegenwerking, mede door het
onvermoeibaar werken van Paulus VI,
gestalte heeft gekregen. Wanneer we
niet willen blijven steken in de stemmingen van de eerste jou rn alistieke reacties,
is dit boek een 'must'. G. J. Adriaansen
LUCIEN MARIE DE ST. JOSEPH, Le
mystère du Christ pauvre (Présence du
Carmel, 3) . — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1964, 160 pp., F. 84.
De auteur is erin geslaagd op aangrijpende wijze een vraag te stellen die ons allen
bezig moet houden: welk is de zin van de
rijkdom en welk gebruik moeten wij ervan
maken, indien wij een echt christelijk getuigenis willen afleggen in de wereld? De
uiteenzetting wordt nooit abstract of geleerd, blijft steeds levendig en raak, soms
scherp; hoewel steeds met de nodige nuances en tact, wordt de eis van de evangelische armoede gesteld op een toon die
de lezer niet meer loslaat. Twee bijvoegsels maken dit mooie boek nog meer bruikbaar: een bibliografie over het thema van
armoede en rijkdom, en een bloemlezing
van teksten uit het Oude en het Nieuwe
Testament.
G. Neefs
L'Assemblée. Manuel paroissial. -- Ed.
du Chalet, Lyon, 1965, 287 pp., Fr.Fr.
3,80.
Bij de laatste uitgaven in verband met de
liturgische vernieuwing moet de nieuwe
nationale zangbundel voor de Franse bisdommen vermeld worden. Niet alleen om
zijn zeer rijke keuze aan liederen (ongeveer 350 'cantiques') , naast de bekende
latijnse gezangen: gewone van de mis
(met muziek) , antifonen van het Tijdeigen, enz., maar vooral om enkele bijzonderheden zoals acclamaties, litanieën,
psalmen met 150 verschillende antifonen,

en 3 nieuwe missen (met muziek) — ad
experimentum op de officiële vertaling
getoonzet. Gezien deze zeer rijke keuze
aan liederen zou men misschien strenger
kunnen zijn voor het onderscheid tussen
kerklied en religieus lied (lied nr 586: Il
est né le divin enfant is o.i. geen kerklied,
maar een religieus lied). Een zeer overzichtelijke indeling en uitvoerige inhoudstafels en gebruiksaanwijzingen verhogen
nog de bruikbaarheid van deze zangbundel die voor vele parochies in deze tijd
van ve rn ieuwing een welkome hulp kan
zijn.
M. Van Reeth

GESCHIEDENIS
HAAK, J., De discussie over de „Constitution civile du clergé" (1790) . -- J. B.
Wolters, Groningen, 1964, 257 pp.,
f 19,50.
Deze dissertatie, verdedigd bij Prof. Presser aan de gemeentelijke universiteit te
Amsterdam, is, gelijk de ondertitel het
juist uitdrukt, een „opiniegescheidenis van
een conflict". Zij heeft dus een beperkte
doelstelling en tracht slechts op een
uiterst behoedzame en minutieuze wijze
overigens — te achterhalen, hoe men bij
haar ontstaan over deze bekende staatskerkelijke instelling van de Franse Revolutie heeft geoordeeld: wie es eigentlich gedacht dus, om met een variant op
Ranke te spreken. Vanzelfsprekend is het
boek toch ook verhelderend geworden
voor de feitelijke ontwikkeling, al stuit
men in dit opzicht maar al te veel op
vraagtekens, die de zeker competente
auteur met opzet laat staan, of ook wel
eens zonder voldoende bewijs in uitroeptekens verandert. De opzet van het werk
verklaart waarschijnlijk ook, waarom
weinig hedendaagse literatuur wordt gebruikt inzake vraagstukken waarover wij
nu alleen de tijdgenoten zien disputeren.
In ieder geval past de gevolgde methode
geheel en al bij de zienswijze van de
schrijver dat men zich dient „te onthouden
van een uitspraak over de ware katholiciteit, en het conflict tussen de twee (of
meer) opvattingen" aangaande de Constitution slechts aanvaarden moet (p. 74).
Het moet mij van het hart dat ik deze
stelling, onder waardering voor haar adstructie, toch wel wat al te boud vind.
Zeker lijkt mij Haaks standpunt aanvechtbaar, wanneer hij, de niet-gelovige
maar consciëntieus, eerlijk en sympathiek
oordelende historicus, beweert, dat het
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toen „alleen maar" ging om het wel of
niet aanvaarden van het katholicisme als
staatsgodsdienst, niet om het katholicisme
als zodanig; verschillen in geloofsinhoud
kunnen daarbij volgens hem buiten beschouwing blijven (p. 74) : „uit een diep
geloof kan geen afwijzing van een staatsgodsdienst worden verklaard. Het zijn
twee zaken, die niet met elkaar te maken
hebben" (p. 75). Hoe zeer ook schr. juist
aantoont, dat zowel de tegenstanders van
de Constitution maar al te vaak onheilige
belangen verdedigden, alsook de voorstanders niet zelden door echt-religieuze
drijfveren bewogen werden, het neemt niet
weg dat men m.i. moet volstaan met te
beweren, dat beide zaken niet zonder meer
samenvallen. Hij verengt m.i. het begrip
katholiciteit ongeveer tot „een geijkte geloofsinhoud bezittend", terwijl toch opvattingen over de verhouding kerk-staat,
hoe zeitgebunden en fluctuerend ook, niet
van het geheel der geloofsleer kunnen
worden afgezonderd. Hoe het ook zij, deze
proeve van specialistische geschiedvorsing raakt enige kernproblemen van de
kerkgeschiedschrijving. De auteur stelt
deze op een serene wijze, en hij verdient
niet het minst bewondering voor zijn vertrouwdheid met een materie die hij zich
slechts door een strikt wetenschappelijke
methode heeft willen en kunnen eigen
maken.
J. A. Bornewasser
GEYL, P., Figuren en Problemen, I (141
pp.) en II (135 pp.) , Wereldbibliotheek
N.V., Amsterdam-Antwerpen, 1964, 141
pp. en 132 pp., per deel f 5,50.
Wederom heeft de bekende emeritushoogleraar vanuit Utrecht een aantal (36)
van zijn in Vrij Nederland verschenen artikelen aan de uitgever (die eerder reeds
zeven deeltjes „Figuren" van dezelfde
schrijver uitgaf) ter bundeling toegestuurd. De twee daaruit resulterende Telstar-pockets gaan over alles en nog wat:
over Calvijn en Joris van Severen, over
Koning Willem I en Drees, over Hitler en
De Gaulle, over Marx en Jane Austen;
eenmaal expliciet over de auteur zelf (als
Ijzerbedevaartganger) , maar eigenlijk
steeds over Geyl in zijn ontmoeting met
verleden en ... heden. Want wat juist
deze bundeltjes tot zo'n boeiende, soms
ook wel prikkelende literatuur maakt, is
Geyls actualiteit, zijn maatschappelijk
engagement, zijn overtuiging dat geschiedenis .,meespeelt" in de actuele politiek
(II, 53) en dat men (de historicus) zich
ervoor moet hoeden zich aan de gemeenschap vreemd te voelen (II, 117) . Zo
wordt de lezer geconfronteerd met de de-
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mocraat en gematigd socialist, de WestEuropeaan en flamingant Geyl. Diens
artikelen hebben meestal wel een boek tot
aanleiding, soms ook tot uitgangspunt of
tot eindpunt van het betoog, maar werkelijke boekbesprekingen zal men ze niet
willen noemen. „Voor wie zich slechts
gelukkig kan voelen in een sfeer van
zekerheden, is geschiedenis een onmogelijk vak" (I, 14), aldus Geyl. Deze overtuiging staat borg voor een kritische benadering van heden en verleden. Anderzijds treft de lezer toch nog genoeg zekerheden in deze artikelenreeks om te voorkomen, dat hij na lezing het gevoel heeft,
stuurloos in deze maatschappij te staan.
Dit zou immers het tegendeel zijn van wat
de strijdbare schrijver met al zijn kritische
studies steeds weer beoogt.
J. A. Bornewasser
HERESWITHA, Zr. M., De Heilig-

Grafpriorij te Turnhout, 1662-1962. —
De Vlijt, Antwerpen, 1962, XVIII-324
pp., 37 buitentekstplaten, 4 krtn., geb.
F. 360.
Het „Heilig-Graf te Turnhout'', zoals
men in Vlaanderen gewoonlijk het klooster en het instituut van lager en secundair
onderwijs van de Zusters van het H. Graf
noemt, heeft in de vernederlandsing van
het onderwijs en in de verbreiding van
een Vlaamse levensstijl onder de Vlaamse
meisjes een vooraanstaande rol gespeeld.
Naar aanleiding van het driehonderdjarig
bestaan van deze priorij heeft Zr. Hereswitha, doctor in de geschiedenis, een interessant en mooi uitgegeven boek gewijd
aan die drie eeuwen geschiedenis. Aansluitend bij de reguliere kanunniken van
de Heilig-Grafkerk, die Godfried van
Bouillon in Jeruzalem oprichtte, ontstond
in 1478 in de Nederlanden een vrouwelijke tak van kanunnikessen van het H.
Graf. Sinds 1662, met een onderbreking
van 1798 tot 1826, hebben deze H. Grafzusters te Turnhout gewoond, gebeden en
gewerkt. De auteur beschrijft niet alleen
deze Heilig-Grafpriorij te Turnhout, die
ten tijde van haar hoogste bloei tot 300
leden telde, maar ook de vroeger achttien,
nu nog tien filialen in België, Nederland
en Kongo. De laatste honderd bladzijden
zijn voorbehouden voor belangrijke documenten uit de geschiedenis van de priorij
en voor een kostbare lijst van alle zusters
die sinds de oprichting in 1662 tot op
onze dagen lid waren of zijn van de priorij. Enkele kaarten en vele buitentekstplaten verluchten dit mooi ingebonden
huldeboek.
M. Dierickx
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WULLAERTS, M., Maatschappelijke ordening en toegang tot beroeps- en bedrijfsleven. r Universitaire Boekhandel,
Leuven, 1964, 284 pp., ing. F. 290.
Hoe werd gedurende de laatste twee eeuwen in West-Europa de toegang tot het
beroeps- en bedrijfsleven beheerst door
enkeling, beroepsgroep en staatsgezag?
Rond dit thema heeft de auteur een boek
geschreven dat tegelijk als een balans en
een gewetensonderzoek mag worden beschouwd over de manier waarop in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland
het beroeps- en bedrijfsleven werd gereglementeerd en welke de weerslag daarvan
was op de algemene maatschappelijke ordening. Deze synthese bestrijkt twee eeuwen geschiedenis en omvat een volledige
slingerbeweging in de op- en neergang
tussen economisch-maatschappelijke vrijheid en reglementering: van 1750 tot ca.
1875 de periode van individualistische
vrijheid, die vanaf het laatste kwart van
de 19e eeuw doorloopt in een periode van
solidaristische reglementering. In de loop
van zijn betoog toont de auteur dat de
door hem vooropgezette stelling, „er bestaat een korrelatie tussen de wijze waarop de toegang tot het professionele leven
geregeld is en de algemene maatschappijordening zelf", inderdaad historisch klopt.
K. Van Isacker

schilders Wappers en Leys, de botanicus
Van Heurck en Conscience „die zijn volk
leerde lezen", terwijl de Harelbeekse toonkunstenaar Peter Benoit te Antwerpen
zijn volle talent kon ontplooien. Speciale
aandacht zouden wij willen vragen voor
het mooie exposé over de groei van de
Antwerpse haven, die in 1800 nagenoeg
van het nulpunt vertrok om stilaan Rotterdam voorbij te streven en in 1903
9.000.000 ton koopwaar te verhandelen
kreeg. Een der best geslaagde en aan huidige bekommernissen beantwoordende uiteenzetting lijkt ons die over de demografie van Antwerpen; de stad steeg van
55.000 inwoners in 1800-1820 tot 272.831
in 1900, wat een veel groter groeiritme
betekent dan dat van de andere drie grote
Belgische steden, Brussel, Gent en Luik;
de bevolkingstoename is voor 2/3 aan
immigratie toe te schrijven, maar voor 1/3
aan het geboorte-overschot, dank zij een
geboortecoëfficiënt dat tot 40°/oo reikte
en in 1900 nog 31 bedroeg. Wij kunnen
het Antwerps Geschiedkundig Genootschap en de Antwerpse Lloyd slechts feliciteren voor dit grootse boek dat alle Sinjoren, maar ook vele anderen zal interesM. Dierickx
seren.

De Geschiedenis der Pausen, van Petrus
tot Paulus VI, o.l.v. Christopher ROL-

Bouwstoffen voor de geschiedenis van
Antwerpen in de XIXe eeuw. Instellingen,

LIS, Nederl. vert. — Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1964, 28,5 x 32 cm., 304 pp.,
royaal geïll., geb. Fr. 995.

Economie, Kultuur (No. 4 der Uitgaven
van het Genootschap voor Antwerpse
Geschiedenis) . r Algem. Drukkerijen
Lloyd Anversois, Antwerpen, 1964, 567
pp., in-4°, 20 platen, geb. F. 595.
Dank zij het mecenaat van de Algemene
Drukkerijen Lloyd Anversois en het huis
De Schutter dat 20 clichees vervaardigde
en schonk, verschijnt dit lijvige mooi uitgegeven en ingebonde boekdeel. Het werd
geschreven door leden van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis. Onder de zestien uitvoerige studiën behandelen enkele alleen de Franse periode en het
Verenigd Koninkrijk. Maar de bijdragen
over de Antwerpse haven en de godsdienstige toestanden, over bouw-, beeldhouwen schilderkunst, over letterkundig en muziekleven, over de Antwerpse nieuwsbladen en de demografische ontwikkeling
van de stad Antwerpen -- een hoofdstuk
over de industrie ontbreekt — bestrijken
heel de 19e eeuw. Terloops noteerden wij
dat de internationaal beroemde architect
Henry Van de Velde een Antwerpenaar
is, evenals de beeldhouwer Lambeaux, de

Onder de leiding van de Britse kerkhistoricus Chr. Hollis verschijnt in zeven talen
tegelijk een groots opgevatte en royaal
geïllustreerde Geschiedenis der Pausen. In
26 goed afgewogen hoofdstukken hebben
meer dan twintig kerkhistorici uit WestEuropa en Amerika samen heel de pausengeschiedenis ontvouwd met haar ups
and downs, haar hoogtepunten en vervalperioden. Niet alleen de persoonlijkheid
en de zuiver geestelijke activiteit van de
pausen, maar tevens hun ingrijpen in politieke en sociale aangelegenheden en meteen hun rol — de renaissancepausen dan
vooral — in de verfraaiing van Rome. In
een kleine twintig hoofdstukken volgen
wij chronologisch de hele geschiedenis
van de pausen, waarin de grote pausen of
de zeer belangrijke perioden natuurlijk een
grotere ruimte toebedeeld krijgen. Het
was een goed idee door Prof. Brezzi drie
hoofdstukken te laten schrijven over
Rome zelf: over de Sint-Pietersbasiliek en
de Vaticaanse paleizen, over het politiekreligieuze bestuur van de pausen in Rome,
en ten slotte over de kerken, piazza's, we-
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gen, fonteinen en al wat de Eeuwige Stad
ons tot op onze dagen te bieden heeft.
Onder de laatste hoofdstukken is er een
gewijd aan de sociale hervormingen zoals
die uit de pauselijke encyclieken sinds
Leo XIII naar voren komen, een ander
aan de kardinalen en het conclaaf, dat
sinds 1059 de paus kiest, en ten slotte een
over het centrale bestuur van de Kerk.
Chr. Hollis eindigt met een laatste hoofdstuk over Joannes XXIII en het tweede
Vaticaans concilie, en wijdt lang uit over
de beminnelijke, eenvoudige persoonlijkheid van deze Noorditaliaanse boerenzoon. Niet alleen zijn de afzonderlijke
bijdragen waardevol, maar er is in het
geheel ook een grote lijn te onderkennen.
Dat er enkele onvolmaaktheden kleven
aan dit werk, is moeilijk te vermijden. De
Nederlandse vertalers, die doorgaans
goed werk hebben geleverd, hebben zich
helaas verstout enige tekstveranderingen
aan te brengen, en hebben een enkele
maal een zin ook onjuist vertaald. Wij
moeten echter zeer bijzonder de aandacht
vestigen op de overvloedige, originele en
mooi gepresenteerde illustratie. Wij treffen er kleurenafbeeldingen van mozaïeken,
fresco's en schilderijen, en zwart-wit reprodukties van beelden, tekeningen en
documenten, en voor de laatste periode
heel wat mooie foto's. Zelfs wie vertrouwd is met het platenmateriaal van de
kerkgeschiedenis, stoot voortdurend op
nieuwe, ongekende afbeeldingen, die bepaalde delen uit de tekst tot hun volle
waarde doen komen. Achteraan bij het
boek zijn vier bladzijden kaarten opgenomen, een lijst van de pausen met in vignet
het portret van de voornaamste onder
hen, een overzicht van de 21 oecumenische concilies en een register. Als laatste
plaat en als waardig slotakkoord krijgen
wij een volbladillustratie met de foto van
Paulus VI en patriarch Athenagoras, genomen tijdens hun samenkomst te JeruzaM. Dierickx
lem in januari 1964.
SERBANESCO, G., Histoire de la Franc
Magonnerie universelle, vol. II. — Edit.
„Intercontinentale'', Beauronne (Dordogne), 1964, 610 pp., rijk geïll.
Terwijl het eerste deel van deze zesdelige
geschiedenis van de vrijmetselarij handelde over de legendarische voorgeschiedenis
vóór de oprichting der eerste Groot-Loge
te Londen in 1717, beschrijft dit tweede
deel de vrijmetselarij in Frankrijk in de
18e eeuw tot aan de slag van Waterloo
in 1815. Nu neemt de auteur duidelijk een
anti-christelijk standpunt in, en heeft zelfs
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geen goed woord voor het tweede Vaticaans concilie. Anderzijds „L'Ordre Maconnique est actuellement une nécessité
sociale et s'il n'existait pas, il faudrait
l'inventer .... s'il y a une organisation a
laquelle nous devons appartenir, la seule
valable est la Franc-Maconnerie" (p.
219). Gezien dit uitgesproken atheïsme
moest de auteur de Angelsaksische vrijmetselarij scherp veroordelen, die de
Landmarks van 1717-1723 blijft handhaven: het geloof in het bestaan van een
Opperste Wezen en in de onsterfelijkheid
van de ziel, en de trouw aan de H.H.
Boeken van een monotheïstische religie.
Deze psychologische instelling heeft de
auteur ertoe verleid het antiklerikalisme
van nu te projecteren op de achttiendeeeuwse vrijmetselarij, die echter niet antichristelijk was. Met vele details, die wel
eens de hoofdlijn verdoezelen, beschrijft
de auteur de oprichting van de vrijmetselarij in Frankrijk en de vele ruzies en
splitsingen, en de stichting in 1772 van
het Groot-Oosten door de Grootmeester,
die later Philippe Egalité zou heten. Hij
onderstreept zeer de rol van de vrijmetselaars onder de Franse revolutie en hun
beslissende invloed op de veldslagen van
Valmy (die nooit plaats had!) en Waterloo. Uitvoerig beschrijft hij de initiaties
tot leerling, gezel en meester in de 18e
eeuw (pp. 131.219). De uitgezochte, overvloedige illustratie komt helaas niet tot
haar recht door de slechte offsetdruk. Wij
besluiten: dit boek brengt veel sensatie en
weinig betrouwbare gegevens, en is geen
echt historisch werk.
M. Dierickx
GILLE, B., Lettres adressées a la maison
Rothschild de Paris par son représentant
a Bruxelles. II: L'époque des susceptibilités 1843-1853. r-- Nauwelaerts, Leuven,
1963, XVIII-402 pp., ing. F. 500.
Het tweede deel van een vroeger reeds
besproken werk (Streven, mei 1962, p.
787) , een van de vele waarmee het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse
Geschiedenis toont hoezeer het een onmisbaar instrument is geworden voor de beoefenaars van de hedendaagse geschiedenis. De auteur van deze tekstpublikatie,
die hoogleraar is te Clermont-Ferrand,
heeft niet alleen de archieven van het
Franse huis Rothschild geraadpleegd,
maar ook die van vele andere Belgische
en Franse financiële instellingen. Een belangrijk werkinstrument voor de FransBelgische politiek-financiële geschiedenis
uit de eerste helft van de 19e eeuw.
K. Van Isacker
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LUYKX, Theo, Po litieke Geschiedenis
van België van 1789 tot heden, Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1964, 560 pp.,
32 pp. buitentekstplaten, 7 krtn in de
tekst, ingen. Fr. 375, geb. luxe editie Fr.
495.
De Gentse hoogleraar Theo Luykx, die
sinds lange jaren de politieke geschiedenis
van België doceert, heeft ons met dit boek
een klein meesterwerk geschonken, dat
terecht door het Verbond der Scriptores
Catholici werd bekroond. Na een kort
overzicht over de voorgeschiedenis van
1789 tot 1830, deelt hij de Belgische geschiedenis in drie perioden in: aangezien
de drie kiesstelsels sinds 1831 een zo
grondige invloed hadden op de samenstelling van het parlement, dekken zijn drie
perioden de drie kiesstelsels. De periode
van de cijnskiezers tot 1893 schonk de
Katholieken of de Liberalen om beurten
de volstrekte meerderheid; de periode van
het algemeen meervoudig stemrecht (18941919) verzekerde de Katholieken een behoorlijke meerderheid in de twee Kamers,
en de periode van het algemeen enkelvoudig stemrecht sinds 1919 schonk geen enkele partij meer .-- met een zeldzame uitzondering de volstrekte meerderheid,
zodat België sinds 1919 door coalitieregeringen wordt bestuurd. De auteur heeft
het uitdrukkelijk over politieke geschiedenis, maar aangezien het parlement de
sociale en Vlaamse kwesties, de schoolwetgeving en de verdediging van het
land, economische verdragen en buitenlandse betrekkingen te regelen had, vernemen wij in dit boek het essentiële over
deze belangrijke aangelegenheden. Op enkele detailpunten kan men kritiek uitoefenen: zo zijn wij niet akkoord met Luykx'
uitleg van de stemming in Zuid-Nederland over de Grondwet van 1815. Het
boek is voorzien van een uitvoerige algemene bibliografie (pp. 501-520) en heeft
dan nog een gespecialiseerde bibliografie
na elk der 19 hoofdstukken. De 32 bladzijden buitentekstplaten geven afbeeldingen van alle prominente politieke figuren
en van enkele pittige caricaturen. De uitvoerige inhoudsopgave van elf bladzijden
en het verzorgde register van de persoonsnamen vergemakkelijken ten zeerste
het consulteren. Bijlage I brengt een lijst
van alle Belgische regeringen (18311964) , die men elders tevergeefs zal zoeken, en Bijlage II de uitslagen van de
verkiezingen sinds 1919. Wij hebben twee
wensen: in de tweede druk, die reeds in
voorbereiding is, zouden wij graag ook de
verkiezingsuitslagen tussen 1831 en 1914,

die nu verspreid staan in het boek, achteraan zien hernemen; vervolgens zouden
wij naast de berekening der verkiezingsuitslagen voor de Kamer ook die voor de
gemeenteraden uiteengezet willen zien.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat
dit boek, zeker voor alle Vlaamse intelM. Dierickx
lectuelen onontbeerlijk is.
LORTZ, Jos., Geschichte der Kirche in
ideengeschichtlicher Betrachtung. Band I:
Altertum und Mittelalter; Band II: Die
Neuzeit. Aschendorf, Munster, 22/23e
druk en 21e druk, 1962-1965 en 1964,
XX-526 en VIII-590 pp., 22 en 24 pltn.,
27 en 19 krtn., gekart. D.M. 38 en 46,
geb. D.M. 43 en 52.
Joseph Lortz is velen bekend om zijn
meesterlijke studie Die Reformation in
Deutschland, die voor het eerst in 1939
verscheen en herhaaldelijk werd herdrukt,
en waardoor hij in katholieke kringen een
echte ommekeer teweegbracht in het
waarderen van Luther als een diep-religieuze persoonlijkheid. Sindsdien is Prof.
Lortz intens bezig geweest met oecumenisch geïnspireerd kerkhistorisch werk.
Zijn Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung verscheen voor
het eerst in 1929 en werd voortdurend,
lichtelijk bijgewerkt, herdrukt. In 19621964 heeft Lortz zijn werk voor de 21e
druk nagenoeg volledig herschreven; het
is het enige middel om in onze grondig
gewijzigde tijd een kerkgeschiedenis te
hebben die onze tijdgenoten volledig aanspreekt. Met ideengeschichtlich bedoelt hij
„een geschiedenis van de Kerk met alle
hoofd-, neven- en tegenstromingen, zodat
de leidende krachten, de ideeën, naar voren komen". Ook in dit boek heeft Lortz
een uitgesproken oecumenische instelling,
d.w.z. dat hij het goede bij de afgescheiden broeders tracht te ontwaren en het
kwade in het katholieke kamp niet versluiert, maar toch vooral de nadruk legt
op het gemeenschappelijke katholieke goed
in de verscheiden christelijke Kerken. Een
unicum in een handboek van kerkgeschiedenis is wel dat hij van de tweehonderd
bladzijden die gewijd zijn aan de Kerk
sinds 1800, bijna de helft voorbehoudt
voor de protestantse en oosterse Kerken.
In zijn boek gaat hij ook herhaaldelijk de
problematiek betreffende de lekenstand en
de hiërarchie in de Kerk na. In de laatste
veertig bladzijden laat hij zijn blik weiden
over de huidige tijdswende en het uitzicht
op de toekomst; het pontificaat van Joannes XXIII met het concilie en het begin
van Paulus VI met zijn bedevaart naar
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Jeruzalem besluiten het boek. Vermelden
wij nog dat dit werk op mooi papier is
gedrukt en stevig is ingebonden en dat
een keur van platen en kaarten het gebruik vergemakkelijken. De talrijke herdrukken en de vertalingen in het Frans,
Engels, Italiaans, Spaans, Japans en
Vietnamees wijzen er voldoende op, dat
wij hier met een uitzonderlijke, diepgrijpende en op onze eigentijdse problemen
afgestemde kerkgeschiedenis te doen hebben.
M. Dierickx
SCADUTO S.J., Mario, L'epoca di Giacomo Lainez, Ii governo 1556-1565 (Storia della Compagnia di Gesu in Italia,
vol. III). --- Ed. La Civilta Cattolica,
Rome, 1964, XXXV-650 pp., ing. Lire
15.000.
Dit boekdeel zet het werk voort door
Pater Tacchi Venturi begonnen. Na de
twee delen handelend over de Ignatiaanse
periode, schetst P. Scaduto hier een uitgebreid en gedetailleerd fresco van het
generalaat van P. Lainez: een bijzonder
moeilijke en in menig opzicht kritische
periode in de geschiedenis van de Jezuïetenorde. De feiten worden steeds voorgesteld in het kader van de geschiedenis
van de tijd, zodat we een uiterst suggestieve en levendige reconstructie krijgen
van de ontwikkeling van de Sociëteit in
een periode van moeilijke aanpassing en
van ongewone groei. Het werk omvat
twee grote delen. Eerst het verhaal van
de bewogen tijd van Lainez' Vicariaat
(1556-1558) , met de grillige, soms onrustwekkende buien van Paulus IV en de
moeilijkheden veroorzaakt door enkele
scheurmakers, met de onstuimige Bobadilla aan hun hoofd. Het tweede deel bestudeert eerst de loopbaan van Lainez en
van zijn voornaamste medewerkers: een
merkwaardige verzameling van soms nog
nooit bestudeerde „portretten", die tot de
waardevolste delen van het werk behoort.
Vervolgens komen de algemene principes
die Lainez in acht genomen heeft in het
verdelen en spreiden van zijn beschikbare
werkkrachten, in het voorbereiden van
toekomstige medewerkers, in het uitbreiden van het apostolische werk door nieuwe stichtingen. De laatste hoofdstukken
handelen over de verhouding van de Sociëteit tot de clerus, de andere kloosterordes, de koningen en prinsen. Men vindt
hier o.m. interessante en nieuwe gegevens
over de betrekkingen die de Jezuïeten onderhielden met Carolus Borromeus, Filips
II, Eleonara van Toscanië en Renata van
Ferrara. Het grootste deel van het enorme
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feitenmateriaal in dit boek was tot nog
toe nooit volledig onderzocht geweest.
Des te meer is het meesterschap te bewonderen waarmee de auteur zijn stof
beheerst. Zijn werk is een uiterst belangrijke bijdrage, niet alleen tot de geschiedenis van de Sociëteit, maar ook tot die van
de Kerk in de Tridentijnse jaren.
G. Neefs
AUBERT, R., Vatican I (Histoire des
conciles oecuméniques o.l.v. G. Dumeige
S.J., no. 12). r Editions de l'Orante, Paris, 1964, 342 pp., 8 platen.
Onder leiding van G. Dumeige, professor
aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit te Rome, verschijnt in twaalf delen
een Histoire des conciles oecuméniques,
die, ofschoon zuiver wetenschappelijk,
toch als hogere vulgarisatie kan doorgaan. Reeds vier delen verschenen en men
voorziet dat de reeks in 1966 volledig zal
zijn. De aangewezen historicus om over
het eerste Vaticaans concilie te schrijven
was ongetwijfeld de Leuvense professor
Kan. R. Aubert, die in 1952 in de Histoire
de l'Eglise, opgezet door Fliche en Martin, het 21e deel schreef over Le Ponti f icat
de Pie IX. Bij het rustig doorlezen van
dit prettig en vaak met humor geschreven
Vatican I, is het ons opgevallen hoeveel
ongedrukte bronnen, vooral uit de ministeries van buitenlandse zaken te Brussel
en nog meer te Parijs, de schrijver in zijn
tekst verwerkt, maar ook tal van dagboeken en moeilijk toegankelijke reacties op
het concilie. Hierdoor krijgt het exposé
een levensnabijheid die wij voor alle andere concilies moeten missen. Wie in het
boven vermelde boek Le Pontinicat` de
Pie IX het hoofdstuk over Vaticanum I
gelezen heeft, zal constateren dat Aubert
in zijn nieuwe studie genuanceerder
schrijft, en zijn voorkeur voor de progressieve minderheid niet zo duidelijk uit: het
exposé heeft er veel bij gewonnen. Opvallend is hoe in alle discussies, of het nu
gaat over het primaat of de onfeilbaarheid van de paus, over de catechismus of
over de liturgie, talrijke bisschoppen hun
afkeer van de Romeinse centralisatie laten
blijken; op Vaticanum II zou deze minderheid een grote meerderheid worden.
Achteraan in het boek zijn de referenties
naar de bronnen opgenomen, een beknopte kritische bibliografie, een index en
vooral, op pp. 261-322, een Franse vertaling van zes lange, belangrijke documenten, zoals b.v. het beruchte artikel in de
Civilta Cattolica van 6 febr. 1869. Wie
een dieper inzicht wil hebben in het hui-
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dige Vaticaanse concilie moet noodzakelijk het vorige Vaticaanse concilie kennen,
dat nu wordt aangevuld en gecorrigeerd,
en daarvoor kunnen wij onder de talrijke
boeken over dit onderwerp geen beter
aanraden dan dit Vatican I. M. Dierickx

LITERATLïLiR
SéMOLUé, Jean, Ju li en Green ou l'obsession du mal (Humanisme et Relig ion) . —
Ed. du Centurion, Paris, 1964, 192 pp., 8
pl., NF. 8,70.
De titel duidt al aan hoe beslist de auteur
naar de kern tast: het gaat om het meest
wezenlijke in Green, zijn beklemming en
zijn levensdrang, om datgene wat de kun-S
stenaar beschrijft en wat de schrijver tot
kunstenaar maakt, om de daadwerkelijke
bevrijding die toch een bezetenheid lijkt te
blijven. De drie grote delen spreken al
even duidelijk: du cótté du corps (het
lichaam dat de mens gevangen houdt en
lijden doet), du cóté de l'esprit (de geest
waar de mens, met zijn driften, evenzeer
in vast loopt), du cóté de la conscience
(het bewustzijn waar de mens God benaderen kan, en in die benadering alles vergeten) .... Werkend en creërend gaat
Green dus zijn weg, geleidelijk meer bevrijd door de arbeid en door de liefde.
Men kan zo'n studie te schematisch vinden en een meer evolutieve werkwijze
verkiezen. Enigszins met recht; maar tegelijk moet men inzien dat de schrijver, met
een andere methode, wellicht zo diep niet
E. Janssen
geboord had.
FARO, Isaac, De knagende worm. —
Em. Querido, Amsterdam, 1964, 324 pp.,
f 13,90.
Volgens het „Bericht van de bewerker"
bevat het onderhavige werk het dagboek
van Jacobus Nachtegaal. Genoemde
Nachtegaal is een jonge man die in Oxford gestudeerd heeft en in de jaren 16191620 op vlucht is, over de Zeeuwse eilanden zwerft of in de steden Veere en
Middelburg. Van geboorte en familie is
hij een Zeeuw.
Deze Jacobus is steeds zoekende naar de
herkomst van de worm die in hem knaagt.
Het dagboek vertelt van zijn belevenissen
in het zeeuwse land en vermeldt uiteindelijk dat hij in 1660 als notaris gevestigd
is te Dordrecht.
De bewerker heeft terwille van de lezers
de spelling gemoderniseerd. Wijl de tijd
het handschrift niet 'onaangevreten' heeft

gelaten, heeft de bewerker de dateringen
die grotendeels verdwenen waren, 'gissenderwijs' aangebracht.
Het dagboek bevat o.m. een niet oninteressante geschiedenis van inpolderen in
de 17e eeuw in de provincie Zeeland en
van 'een gemiste kans' op levensgeluk
van de schrijver, Jacobus zelf.
Joh. Heesterbeek
BREEDVELD, Walter, Meerwijk, De
roman van een Brabants geslacht. De
Fontein, Utrecht, 1964, 279 pp., f 9,75.
De geschiedenis van een Brabantse boerenfamilie die zich ontwikkelt tot industriëlen van groot formaat. Men zou het
boek ook kunnen noemen de ontwikkeling van Brabant vanaf 1860 tot heden:
van overwegend agrarisch tot industriegebied.
Men leest Meerwijk met hartelijke aandacht. Breedveld weet een levendig en
boeiend verhaal te schrijven dat de lezer
niet loslaat. Over Brabant en het Brabantse volk wordt menig juist woord gesproken.
Toch lijkt mij Breedvelds roman: 'De
open stad' een beter geslaagd werkstuk
dan Meerwijk. Heeft Breedveld in 'De
open stad' de uitbreiding, verandering
van een stad én de wijzigingen in de
levensgewoonten van één familie, van
één generatie beschreven, in Meerwijk
geldt zijn belangstelling een provincie,
vier generaties. De schrijver is aan een
merkbare haast en vluchtigheid niet ontkomen; het verhaal heeft soms iets kroniekachtigs. Een roman over de ingrijpende veranderingen in een provincie,
gesymboliseerd en verwezenlijkt in een
familie, omspannend een eeuw tijds, vereiste een breder en --- in de goede zin —
uitvoeriger schrijftrant. Joh. Heesterbeek
ROSSEELS, Maria, De dood van een
non. --- Contact, Amsterdam, 1964, 480
pp., f 14.50.
Van dit indringende boek is nu een nederlandse uitgave verschenen. Een
vrouw die de trotse naam en de aard der
Arnaulds draagt, worstelt met haar traditioneel Godsgeloof, haar liefde, haar
schuldgevoelens. Via strak meedogenloze
zelfanalyses komt ze, na een krampachtig verblijf in een klooster waar ze
had kunnen blijven, als ze tot een compromis in staat geweest zou zijn en
vele omzwervingen in Japan, te midden
van de armen en verschopten, tot een
verruimd en verrijkend Godsbesef. Een
bijzonder boeiend boek. G. J. Adriaansen
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MENS, Jan, Het klein verschil. Kosmos, Amsterdam, Antwerpen, 1964, 286
pp., f 9,90.
Marleen, de echtgenote van Jan Engelmoer, heeft een dochter waarvan haar
echtgenoot niet de vader is. Haar enig
verlangen, toen zij zich aan een ander
gaf, was: een kind. Haar man kon het
haar niet geven.
Sindsdien voelt Marleen zich schuldig;
haar schuld bekennen aan haar man durft
zij niet. Ze vreest dat haar echtgenoot
de waarheid niet zou kunnen verdragen.
Als haar man vrij onverwacht sterft,
komt zij alleen te staan in velerlei moeilijkheden, verzwaard door haar immerdurend schuldgevoel. De toenemende crisis maakt haar bestaan steeds zorgelijker,
tegelijk nemen de moeilijkheden met haar
dochter Suzan steeds toe. Marleen ziet in
haar kind dezelfde sterke drang naar
vrijheid en onafhankelijkheid waaraan zij
in haar jeugd heeft toegegeven en zij
ondergaat dit als een straf. Toch weet
haar hartelijke liefde en begrip tot een
oprechte toenadering te geraken.
Met een ware liefde heeft jan Mens zijn
met zijn
mensen uitgebeeld. De lezer
vorige boeken bekend verwachtte
niet anders. Als iets karakteristiek is voor
de romans van Mens, is het de warme
menselijkheid en milde humor. Een levendig verhaal, óók door het op de achtergrond meespelend Amsterdam.
Verder verschenen bij dezelfde uitgeverij
van dezelfde schrijver: Marleen, 4e druk.
El'sabeth, 7e druk,
Meester Rembrandt, 7e druk.
Joh. Heesterbeek

POLITIEK
De Europese politieke integratie (Vereniging voor Politieke en Sociale studies,
Bijdrage, 3). — Nauwelaerts, Leuven,
1964, 64 pp., F. 60.
Welke zijn de motieven om een Europese
politieke federatie op te bouwen en hoe
staan op dit ogenblik de kansen voor een
dergelijke integratie? Tot het antwoord op
deze vraag wil dit werkje een bijdrage
leveren. Het werd op g emaakt aan de
hand van een colloquium van de in 1952
te Leuven opgerichte Vereniging voor
Politieke en Sociale Studies.
K. Van Isacker
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HOUTMAN, W., Vlaamse en Waalse
documenten over federalisme. — „Het
Pennoen", Schepdaal, 1963, 278 pp., ing.
F. 150.
Een boek dat op volledigheid geen aanspraak maakt; de keuze van de gepubliceerde documenten blijkt wel enigszins
bepaald te zijn door het federalistisch
standpunt van de auteur, dat ook in de
inleiding tot uiting komt en waarop hij
vanzelfsprekend het volste recht heeft. Dit
in aanmerking genomen, schijnt het werk
ons toch uitstekend de ontwikkeling weer
te geven van de federalistische gedachte
in Wallonië en Vlaanderen, waardoor
o.m. aan de veelgebruikte dooddoener
„dat de federalisten zelf niet goed weten
waar ze heen willen" alle grond ontnomen
wordt.
E. De Graeve
HER3ERICHS, G. M. J. C., Tl.orie de la

paix selon Pie XII, -- Editions A. Per
don;, Paris, 1964, 248 pp.
In dit proefschrift worden enkele themata
uit de vredesleer van Pius XII ontwikkeld: het begrip zelf van „vrede'', de natuurrechtelijke grondslag van de pauselijke
vredesleer en het postulaat van de internationale organisatie. Elk van deze onderwerpen wordt gesitueerd in een context
waarbij beroep wordt gedaan op de opvattingen van enkele vakgeleerden en publicisten. Gedurende de jongste jaren, o.m.
naar aanleiding van Hochhuths Der Steilvertreter, heeft Pius XII als persoon en als
drager van het hoogste kerkelijk gezag
in het middelpunt der belangstelling gestaan. In het bijzonder is zijn gedraging
gedurende WO II het voorwerp van felle

betwisting geworden. Niet alleen om haar
intrinsieke waarde maar ook om haar
actualiteitsgehalte bestond er een voldoende reden om de vredesleer van de
Paus aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Ook al moet worden aanvaard
dat de historische conjunctuur waarin
Pius XII zijn uitspraken deed niet afwezig
mag zijn bij de appreciatie van de leer,
dan blijft het een nuttige taak de elementen te vergaren en tot een geheel te verwerken die een idee geven van een theoretisch denkpatroon over de vrede. Tot
zover kan men wel bereid gevonden worden om de auteur te volgen èn in zijn
peiling èn in zijn proeve van synthese.
Ook wanneer de onderneming aldus
wordt omschreven, zijn het vastleggen van
een strenge werkmethode en een volgehouden trouw aan die methode geboden.
Telkens wanneer aan deze eis niet wordt
voldaan loopt de auteur het risico dat zijn
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lezer een uiteenzetting die als argumentatie wordt bedoeld als een excursus gaat
aanvoelen. Het betoog boet er dan zijn
overtuigingskracht bij in. Wij hebben er
geen bezwaar tegen dat Herberichs een
schets geeft van het algemeen denkklimaat omtrent de vredesproblematiek, zowel in buitenkerkelijke als in kerkelijke
kring, op voorwaarde dat een soortgelijke analyse waarlijk dient om de doctrine van Pius XII in perspectief te
brengen. Maar dan moet ook worden aangetoond en bewezen dat de Paus in contact is gekomen met deze gedachtenwereld en met de bezorgdheden waarvan
deze getuigt, dat hij wel degelijk door de
denkers en publicisten die de auteur zo
kwistig aanhaalt werd beïnvloed en door
geen andere, dat hij wel degelijk een eigen
geluid liet horen dat beantwoordt aan de
verheven en specifieke functie die hij vervulde. Wij durven niet beweren dat deze
verhandeling ons in dit opzicht steeds
voldoening heeft geschonken. Bij wijze
van voorbeeld kan erop gewezen worden
dat uitdrukkingen als „une formule qui
rappelle celles de M. Delos" (p. 178),
„dans an langage qui rappelle Hauriou"
(p. 177) om een uitspraak van Pius XII
in te leiden, meer de nieuwsgierigheid van
de lezer prikkelen dan haar voldoen. Deze
gissingen van de auteur kunnen en mogen
niet leiden tot zekerheden bij de lezer. In
1964, wanneer de leek, hij weze welwillend of vijandig gestemd, zich zo bekommerd toont omtrent de historische moti
vatie van het pauselijk handelen en niethandelen, mag de theoreticus zich niet
onttrekken aan de taak de criteria, werkmethodes en drijfveren te achterhalen die
passen bij een op feiten gefundeerde hypothese omtrent het intellectueel, doctrinair
en religieus denken van Pius XII over de
Paul Ruys
vrede.
MEHNERT, Klaus, Peking und Moskau.
— Deutsche Taschenbuch Verlag, Munchen, 1964, 508 pp.
De naam van Klaus Mehnert is een begrip geworden in de wereld van de studie
van de problemen van het Oostblok.
Reeds vroeger schonk hij ons zijn magistraal werk over de Sovjetmens. Zijn boeken steunen steeds op persoonlijke studies
ter plaatse. Hij heeft dan nog het voordeel dat hij zowel Russisch als Chinees
spreekt, zodat hij verschillende bronnen
ter plaatse kan raadplegen in de oorspronkelijke tekst. In tegenstelling met
andere studies over het geschil tussen
Moskou en Peking beperkt hij zich niet
tot een analyse van de verschillende ver-

klaringen en documenten. Het eerste deel
van zijn boek is gewijd aan een vergelijkende studie over de karakteristieken van
het Chinese en het Russische volk. Hij
vraagt zich daarmee af, of het geschil
misschien historisch en volkenkundig te
bewijzen is. Tevens benadert hij de geschilpunten in de geest van de Rus en de
Chinees: de Rus is eerst en vooral een
Europeaan, zijn communisme is Europees;
de Chinees is daarentegen een Aziaat,
zijn communisme is doordrongen van een
eigen levensmentaliteit. Het tweede deel
geeft een overzicht van de verhoudingen
op politiek-ideologisch gebied. Hierin is
niet zoveel nieuws te vinden, het komt
nogal overeen met andere studies, b.v. die
van Crankshaw. Het boek besluit met een
uitvoerige bibliografie. Een voortreffelijk
werk, dat nu in een goedkope editie werd
uitgegeven, helemaal herzien en bijgewerkt tot na de val van Chroesjtsjow.
A. Van Peteghem
STRbhm, Carl Gustav, Zwischen Mao
und Chruschtschow. Wandlungen des
Kommunismus in Sudosteuropa. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1964, 303 pp.
Een zeer interessant werk waarvan de
inhoud wordt weergegeven door de conclusie: „Das gegenseitige Vermitteln und
Abtasten zwischen Moskau, Belgrad, Peking und Bukarest zeigt jedenfalls wie
wenig von den einstigen ideologischen
und politischen Einheit des Ostblocks
iibrig geblieben ist". Hoe is het mogelijk
geweest dat het in de schoot van het
Oostblok tot een 'ketterij' kwam van drie
landen in het zuid-oosten van Europa,
Joegoslavië, Roemenië en Albanië? Hoe is
deze ketterij geëvolueerd en in welke mate
heeft ze kunnen profiteren van de tweespalt tussen Moskou en Peking? De studie
van deze vragen was niet gemakkelijk.
Verschillende bronnen zijn slechts in de
landstaal voorhanden. Daarbij zij in deze
vragen steeds drie thema's door elkaar
verweven: de ideologie, de economische
ontwikkeling van elk land afzonderlijk en
tenslotte het heersend nationalisme.
Strohm heeft deze problematiek op de
voet kunnen volgen vanaf 1951, eerst als
assistent van Klaus Mehnert op de redactie van het tijdschrift Osteuropa, daarna
als expert voor communistische vraagstukken van het weekblad Christ und
Welt. Aan Albanië en Roemenië besteedt
hij minder aandacht. Over Albanië beschikken we reeds over degelijke studies.
De zijsprong van Boekarest is nog tamelijk recent; de gevolgen ervan zijn nog
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niet helemaal duidelijk. De verhouding
tussen Moskou, Belgrado en Peking vormt
het hoofdthema van het boek. De behandeling van het ontstaan van de communistische partij in de verschillende landen
is niet zo indrukwekkend, daar we reeds
over goede overzichten op dat gebied
beschikken. Maar vanaf 1948 wordt het
boek zeer belangrijk. Men krijgt de indruk
dat Belgrado voor Moskou heeft moeten
dienen als een ruggesteun voor de moeilijkheden met Peking. Het ritme waarmee
Tito wordt opgehemeld en verguisd sluit
nauw aan bij de moeilijkheden van de
Sovjet-Unie zelf. Verder wijdt S. een deel
van zijn werk aan de innerlijke moeilijkheden van de Joegoslavische communistische partij. Twee opmerkingen echter: de
bibliografie had uitvoeriger mogen zijn;
sommige beweringen worden niet voldoende gefundeerd b.v. de rol van Beria
in de opstand in Oost-Duitsland in 1953.
A. Van Peteghem

WETENSCHAP
KLAGES, Dr. Wolfgang, Die Spátschizophrenie. Ferdinand Enke Verlag,
Stuttgart, 1961, pp. 162, D.M. 25.
De ondertitel „Biographie und Klinik
schizophrener Ersterkrankungen des mittleren Lebensalters" dekt de lading volkomen. De auteur geeft als aanhang van
het derde hoofdstuk een vrij uitvoerige
casuïstiek (53 gevallen, opgenomen in de
psychiatrische universiteitskliniek Tiibingen in de periode 1953 - 1956) . Bestudering van de persoonlijkheidsstructuur
der patiënten leverde een discrepantie op
tussen de geslaagde sociale ontwikkeling
en de gebrekkige innerlijke rijping. Dat
de psychose in deze gevallen pas omstreeks het 50ste jaar uitbreekt, wijt
Klages aan hun constitutioneel bepaalde
sthenisch-actieve eigenschappen en overigens vooral aan de problematiek die
inherent is aan deze levensfase ('tweede
puberteit') . De herediteit is niet noemenswaard verschillend vergeleken met
de zich op jongere leeftijd manifesterende schizofrenie. Endocrinologische, organisch-cerebrale en andere somatische
stoornissen spelen volgens de schrijver
geen duidelijke rol in de aetiologie van
deze laat optredende schizofrene desintegraties. Nochtans knoopt hij aan de
overeenkomst met lijders aan thalamusaandoeningen
althans wat betreft de
inhoud der waanideeën
de conclusie
vast dat ook aan het schizofrene proces
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een cerebrale pathologie ten grondslag
ligt. Deze gewaagde veronderstelling, die
menigeen als een speculatie in de oren
zal klinken, doet overigens niets af aan
de waarde van Klages' onderzoek dat
uitnodigt tot verdergaande expertises,
enerzijds vergelijking van normopsychologie en pathopsychologie van de tweede levenshelft, anderzijds vergelijking
van de speciële psychopathologie van
endogene psychosen en localiseerbare
hersenbeschadigingen.
J. J. C. Marlet

EHRHARDT, Helmut, Euthanasie und
Vernichtung 'Lebensunwerten' Lebens.
-- Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart,
1965, pp. 58. D.M. 6.
Dr. Ehrhardt, hoogleraar voor forensische en sociale psychiatrie aan de universiteit Marburg/Lahn, beschouwt in
dit boekje euthanasie (hulp aan stervenden) zonder verkorting van het leven,
— door passiviteit — met verkorting
van het leven als nevenverschijnsel, en
met geïntendeerde levensverkorting,
vervolgens 'negatieve' euthanasie (kunstmatige verlenging van leven en lijden) ,
en tenslotte de vernietiging van mensen
wier leven 'waardeloos' of 'schadelijk'
wordt geacht. In laatstbedoeld hoofdstuk
schetst hij de Nazistische activiteiten
tegen anomale en gehandicapte kinderen,
chronische geesteszieken en Joden (19391945) . Hij neemt hier stelling tegen de
publikatie van W. Catel „Grenzsituationen des Lebens. Beitrag zum Problem
der begrenzten Euthanasie" (1962) , veroordeelt Hitlers vernietigingsacties scherp
zonder de objectiviteit uit het oog te
verliezen, en gebruikt deze feiten als discussie-achtergrond om het begrip euthanasie in verschillende betekenissen zowel
ethisch als juridisch te verduidelijken.
Dat ook de recente kunstmatige dood
van thalidomide-kinderen ter sprake
komt, was te verwachten. De visie van
Ehrhardt op het euthanasie-probleem is
even waardevol als zijn uitvoerige documentatie. Deze voortreffelijke publikatie
werd ingeleid door Prof. Dr. Hans Hoff.
J. J. C. Marlet
SPANNER, Ludwig, Darstellende Geometrie. --- Manz Verlag, Mi nchen, 1964,
66 pp., D.M. 4,80.
Dit boekje is het beste aan te duiden als
een repetitieboekje voor de beschrijvende
meetkunde, dat met zeer duidelijke figuren
en weinig begeleidende tekst op compacte
wijze de stof samenvat, die vooral voor
technici van belang is.
P. van Breemen
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SOCIOLOGIE
JAGER, Drs. H.d e, en Dr. A. L. MOK,
Grondbeginselen der Sociologie. H.
E. Stenfert Kroesse, Leiden, 1964, 180
pp., f 9.80.
Het schrijven van inleidingen is geen gemakkelijke, geen dankbare zaak. Helemaal niet als het om een wat René K6nig 'Gegenwartswissenschaft' noemt,
gaat. De sociologie is het voorbeeld van
een dergelijke wetenschap die zich voortdurend moet aanpassen aan de wisselende sociale werkelijkheid. Een eerste vereiste bij het schrijven van een boek als
het onderhavige, lijkt me een zo groot
mogelijke, uit de aan het geheel ten
grondslag liggende systematiek voortvloeiende overzichtelijkheid. Onoverzichtelijkheid kan dit boek beslist niet verweten worden, maar de noodzakelijke systematiek komt nogal eens in het gedrang.
In dit opzicht weerspiegelt de achterin
opgenomen (ruime) lijst van definities
het best het karakter van deze uiteenzetting van de grondbeginselen der sociologie. Het is een min of meer globale
catalogisering van de voornaamste sociologische grondbegrippen, een soort lexicon geworden. Nu is het bekend dat definities, a fortiori in de sociale wetenschappen, slechts hun aanvaardbaarheid
ontlenen aan de klaarblijkelijke doelmatigheid in een groter geheel, m.a.w. ingepast in een stuk theorievorming. Of een
lijst van op zich fraai klinkende definities en begripsomschrijvingen, '-- bij het
ontbreken van een het gehele boek strak
volgehouden systematische opbouw —,
enige waarde heeft, moet betwijfeld worden. Ergens in deze inleiding wordt een
inmiddels geliefde vergelijking gebruikt
om aan te geven hoe wonderlijk en begrijpelijk tegelijkertijd het is dat de mens
al eeuwen in samenlevingsverbanden zijn
leven slijt, zonder zich nochtans de aard
en opmaak van dat 'samen-leven' enigszins bewust te zijn: de vergelijking namelijk met de vis die wel de laatste zal zijn
om te ontdekken dat hij in het water
zwemt. Nu kun je daar aan toevoegen
dat je dit die vis-mens ook niet al te gemakkelijk zult kunnen duidelijk maken,
zelfs niet of juist helemaal niet wanneer
je hem op het droge legt. Want dit
laatste gebeurt als je enkele aspecten
van een samenleving min of meer willekeurig losmaakt uit hun dynamische onderlinge verbondenheid en statisch als

'waarheden' (wat definities toch nog altijd voor de meeste mensen zijn) presenteert. Toch: als een aantal frappante
momentopnamen, die geenszins volledigheid pretenderen, de aspirant-reiziger in
het land van de 'sociological imagination'
beter vermogen te boeien dan vollediger
(en daardoor wellicht droger) uiteenzettingen over dit rijke gebied, en als deze
capita selecta de lezer tot een intiemer
kennismaking zullen kunnen aanzetten,
dan zijn daarmede de waarde van dit
boekje en ook de bedoelingen van de
beide auteurs aangegeven.
A. F. P. Wassenberg
GODDIJN, W., en H. P. M., Kirche als
Institution. Einfuhrung in die Religionssociologie (Schriften zur Pastoralsoziologie Bd. III). --- M. Grunewald Verlag,
Mainz, 1963, 192 pp., geb. DM. 14.80.
Deze vertaling van 'Godsdienstsociologie' (1960) is een bij de duitse situatie
aangepaste en met de nieuwe litteratuur
verrijkte uitgave. Na een wezensbepaling
van de godsdienstsociologie volgt een
beschrijving van de vakkundige inzichten
en resultaten voor de zielzorg in verschillende (8) landen. De nederlandspraktische instelling betekent een nieuwe
inbreng voor het duitse gebied; het werk
zal bijdragen tot internationale uitwisseling.
W. Boelens

KUNST
GORIS, Jan, Jan van Eyck in de Kempen,
eigen uitgave, 1964.
De auteur verdedigt nogmaals zijn stelling
als zou de schilder Jan van Eyck uit de
oude meierij Kempenland, en meer bepaald
uit Arendonk afkomstig zijn. Deze afstamming, aldus Schr., bleef tot voor kort onbekend, omdat deze tak van de Van Eycks
eeuwenlang niet onder hun eigen naam,
die met Bergh-Eyck (Bergeik) in verband
staat, bekend waren. Zij droegen een
dictusnaam, in dit geval een beroepsnaam,
nl. Van der Mo (e) len. Een Gerardus uit
Venneberg heet in 1227 nog Van Eyck,
zijn nakomelingen heten kort daarna De
Molendino, Lepelman (naar de schepmaat) en Van der Moelen. Een van deze
Van der Moelens verkoopt in 1474 het
familiaal maalprivilege en wordt daarbij
weer Van Eyck genoemd. In een van de
vele Van der Moelen-families heeft Schr.
een aanvaardbare alias voor Jan Van
Eyck gevonden. Formele bevestiging
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hiervoor zal misschien nooit mogelijk zijn,
o.m. door het ontbreken van doopakten
uit die periode. Toch past deze theorie
als sleutel op vele onzekerheden uit de
loopbaan van Jan van Eyck. Jan, de
schilder, en Heyne, de sperwenier, die
samen aan het hof van Beieren en later
aan dat van Boergondië waren, zouden
dan inderdaad broers zijn. Jan was met
een 'joncfrouw Margriet' gehuwd, en een
joncfrouwe Magriet van Wyflet komt
inderdaad na zijn dood haar weduwbelangen regelen bij de Van der Moelens te
Arendonk. Ook de betrekking van Jan
van Eyck met het Augustinessenklooster
van Maaseik worden dan duidelijk: zijn
zuster was daar sinds 1438 non, en het is
ook daarom dat zijn veertienjarig dochtertje Lievine daar als postulantje binnentreedt. De introductie aan het hof van
Beieren zouden Jan en Hein aan de bemiddeling van hun Augustijnen-buren, de
abdij van Korsendonk, te danken hebben.
Verre verwanten, hofbeambten uit de Van
Eyck-Moelner's-familie van Oudheusden
hebben hen later bij hun Boergondische
hertog geïntroduceerd. Deze stelling wordt
in het boek aan de hand van akten en aanvaardbare deducties uitvoerig voorgesteld, soms nog te summier voor het gestelde doel. De tekst is vlot, maar de
montage zou veel gewonnen hebben bij
een betere rangschikking. Opmerkingen
die op zichzelf waar zijn, maar overigens
weinig terzake doen, uitweidingen, nevenaspecten worden tussen de hoofdzaken ingelast en geven een enigszins verwarde
indruk aan het geheel. Van kunsthistorisch
standpunt zou de studie zeker nog verbeterd kunnen worden, en af en toe schijnt
de acteur veronderstellingen voor feiten
te nemen. Met de kern van het betoog,
dat Jan van Eyck uit Arendonk stamt, zal
echter voortaan wel rekening moeten gehouden worden, zij het niet als een absoluut bewezen feit, dan toch als een goed
gedocumenteerde waarschijnlijkheid.
H. Leynen
WACHTEL, Joachim, Bambusbar und
Wasserbiiffel, Tierbilder chinesischer
Meister. — Buchheim Verlag, Feldafing/
Obb., 1964, geïll., D.M. 19.80.
Het Buchheim Verlag heeft al verschillende boeken uitgegeven die de rijkdom
van de Chinese kunst op voortreffelijke
wijze dichter bij ons bracht. In prachtige
facsimile uitgaven publiceerde het z.g.
Chinese blokboeken, die wel zeer overtuigend bewijzen, dat de kunst uit het
Oosten een aparte wereld van schoonheid bezit. In dit nieuwe boek zijn een
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aantal aquarellen voorstellend dierenstudies weergegeven die door verschillende
hedendaagse Chinese kunstenaars zijn
vervaardigd. Het valt op hoe modern
deze voorstellingen aandoen, terwijl zij
toch niet de band met een eeuwenlange
traditie verbreken. Daardoor heeft deze
kunst iets boventijdelijks en klassieks gekregen. De fraaie collectie prenten, hier
bijeengebracht, geeft de beschouwer veel
vreugde en zal ook stimulerend kunnen
werken op allen, die in hun kunst naar
nieuwe mogelijkheden zoeken.
C. de Groot
HENZE, A., Das christliche Thema in
der modernen Malerei. — Kerle Verlag,
Heidelberg, 314 pp., 192 pl., 28 ill., geb.
D.M. 48.
Ieder jaar geeft Kerle Verlag een Christliche Kunstkalender uit, waarin ook re
produkties van moderne kunstenaars worden opgenomen. Naar hedendaagse uitgeversgewoonten kwam normaal de dag dat
men deze reprodukties thematisch samenbrengt en ze onder een min of meer gewichtige titel presenteert, zodat het geheel
de allures aanneemt van een standaardwerk. Deze allures heeft het boek Das
christliche Thema in der modernen Malerei beslist. In bijna tweehonderd buitentekstplaten, waaronder verscheidene in
kleur, en bijna dertig afbeeldingen in de
tekst biedt het een overzicht van de christelijke thematiek zoals die in de moderne
schilderkunst voortleeft. Zo'n bloemlezing
maken uit de zogenaamde nieuwe kerkelijke kunst van vandaag ware niet moeilijk. Maar de uitgeverij en de inleider
Anton Henze hebben het zich niet zo gemakkelijk gemaakt: onder het overgrote
deel van de reprodukties staat de naam
van een bekend schilder. Het is dan ook
de verdienste van dit boek het begrip
'moderne schilderkunst' niet dubbelzinnig
aan te wenden. Men had echter bij een
dergelijke samenstelling ook verwacht dat
de inleiding zou zijn ingegaan op de problematiek van het christelijk thema in de
hedendaagse schilderkunst. Dat is niet het
geval. Henze besluit al te gemakkelijk uit
het inderdaad verrassende aantal 'christelijke' schilderijen in de moderne schilderkunst dat de christelijke thematiek niets
van haar vitaliteit heeft ingeboet. Zijn
inleiding bestaat verder hoofdzakelijk uit
een vrij literaire presentatie van de illustraties. Het materiaal is nu verzameld.
Misschien inspireert het wel iemand tot
diepere reflexies over het christelijk thema
in de moderne kunst.
G. Bekaert
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HEMPEL, Rose, Japanse Houtsneekunst.
—W. de Haan, Zeist, Van Loghum Slaterus, Arnhem, Standaard Boekhandel,
Antwerpen, (1964) , 256 pp., geïll.,
f 7,90.
De cultuur van China en Japan staat op
het ogenblik in het centrum van de belangstelling bij velen. Dit boek van Rose
Hempel vestigt de aandacht op een Japanse kunstuiting bij uitstek: de houtsnede. De Japanners hebben hierin een
grote kunstvaardigheid bereikt, die de
kenners in het Westen altijd weer boeit
en in bewondering brengt. Het blijft
moeilijk te achterhalen, hoe zij hun resultaten bereikten, maar deze waarderen is
gemakkelijker: zij spreken kunstgevoelige
mensen sterk aan. Rose Hempel heeft
hier 110 houtsneden van Japanse kunstenaars bijeengebracht uit de grote verzameling van Theodoor Scheiwe: landschappen, acteurs en courtisanes, de bekende Japanse thema's. Alle houtsneden
zijn in kleuren weergegeven en men moet
zeggen dat de oorspronkelijke afdrukken
vaak zeer goed benaderd zijn. De reprodukties hebben iets van die zachte, harmonieuze tinten, die de houtsnede zo
aantrekkelijk maken. Een korte, zakelijke
beschrijving bij iedere prent verhoogt
nog de waarde van dit mooie boek.
C. de Groot
SCHWAGENSCHEIDT, W., Die Nordweststadt, Idee und Gestaltung. Karl
Kramer Verlag, Stuttgart, 1964, 96 pp.,
150 afb., geb. D.M. 26.
Walter Schwagenscheidt en zijn medewerkers gaan de urbanistische problemen
op een eenvoudige, soms een beetje naieve, maar steeds directe wijze te lijf.
Lezers van Streven kennen zijn opvattingen. Ernst Hopmann, een van de medewerkers, zette ze uiteen in het aprilnummer 1959. Toen bleef het probleem
theoretisch gesteld. Sinds 1961 echter is
Schwagenscheidt een echte stad aan het
bouwen. Als winnaar in een prijsvraag
werd hem in 1959 de opdracht verleend
tot het bouwen van de Nordweststadt, een
uitbreiding van Frankfurt a.M. Het ontwerp wordt met veel humor, en zoals
reeds gezegd ook wel een deel naïeveteit,
voorgesteld in een boek dat hoofdzakelijk
bestaat uit levendige schetsen die een
beeld geven van de stad in wording.
Technische gegevens zijn er juist genoeg
om de verbeelding aan de werkelijkheid
te toetsen. Het ziet er naar uit dat de
Nordweststadt een volmaakte illustratie
wordt van de urbanistische principes van

de jaren vijftig. Met zijn betrekkelijke
grote spreiding (toch 25.000 mensen op
150 ha) en zijn vele Hohlraume, zal zij
niet helemaal beantwoorden aan onze
actuele voorstelling van een stad en aan
de eisen die het stadsleven stelt. Schwagenscheidt's Nordweststadt maakt de indruk van een geëvolueerde tuinstad.
G. Bekaert
MILLS, George, en Richard GROVE,
Himmlische Zuflucht, Santos aus NeuMexiko. — Buchheim Verlag, Feldafing,
1964, 48 pp., geïll., D.M. 4.80.
Bij de volken van Midden- en ZuidAmerika bestaat er een volkskunst, die
een wonderlijk mengsel is van inlandse
en buitenlandse invloeden. Indianenkunst en vooral Spaanse barok hebben
een nieuwe stijl in het leven geroepen,
die men koloniale stijl noemt. Een onderdeel van deze kunstproduktie wordt ons
in dit boekje voorgesteld: heiligenfiguren
voor het volk, door onbekende kunstenaars uit het volk gemaakt. Het zijn ontroerend-naieve voorstellingen, die soms
zeer sterk boeien door hun krachtige expressie en religieuze bewogenheid. Een
korte beschouwing, die de zin van deze
Santos uit Nieuw-Mexico duidelijk
maakt, vormt een goede inleiding op de
zestien prachtige afbeeldingen, die in dit
boekje zijn samengebracht. C. de Groot
BLICHHEIM, Lothar-Gunther, Der Maler im herbstlichen Hain. Buchheim
Verlag, Feldafing, 1964, geïll., D.M.
9.80.
In het begin van deze eeuw maakte de
beroemde Chinese schilder Chi Pai Shih
een reis door zijn onmetelijk vaderland.
Hij zag duizenden dingen, die zijn aandacht boeiden, en toen hij thuis kwam
heeft hij ruim honderd penseeltekeningen
gemaakt, vanuit zijn met indrukken overladen herinnering. In dit mooie boek
wordt een selectie aangeboden uit deze
impressies. Werkend vanuit zijn herinnering schiep hij tekeningen, die slechts het
meest essentiële van de indrukken weergeven en dit maakt deze kunst dan ook
zo levend en suggestief. Men staat verbaasd, hoe met weinig middelen iets
groots werd bereikt. Daardoor heeft deze
kunst ook iets spiritueels; van de materie
wordt een minimaal gebruik gemaakt,
maar dat gebruik is zo doeltreffend, dat
er ook niets méér nodig was. Deze beheersing van zijn stof vereist een meesterschap; Chi Pai Shih bezit deze. De
fraaie afbeeldingen in dit boek bewijzen
C. de Groot
het.

DR. S. TROOSTER S.J.

Evolutie in de erfzondeleer
Dat de kerkelijke erfzondeleer momenteel grote moeilijkheden oproept, behoeft geen betoog. De traditionele verkondiging
ervan wekt heden ten dage het nodige onbehagen.
Is God niet onrechtvaardig dat hij ieder mensenkind in zonde
laat geboren worden ? Wie is Adam ? Wat is het aards paradijs ?
Is de erfzonde enkel een ervaring van 'kosmische onvolgroeidheid' ? Enkel een bangmakerij ?
De kerkelijke erfzondeleer is onder de druk gekomen van
een v eranderend mens- en wereldbeeld. De auteur wil proberen
uiteen te zetten hoe goed lezen van de schriftuurlijke gegevens
waarop de kerkelijke erfzondeleer rust, een eigentijdse vertolking daarvan toelaat, zonder dat de wezenlijke inhoud van het
dogma behoeft te worden prijsgegeven.
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155 pp.
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Kanttekeningen
bij het nederlandse kerklied
MICHAEL HENSEN O.P.

AAR de werkelijk grote dingen in ons leven komen, daar
spreken we niet meer, maar wij zwijgen of wij zingen. Zo
heeft de liefde meer gedichten voortgebracht dan wetenschappelijke
verhandelingen, zo hebben de martelaren in het aangezicht van de
dood gezongen; en als een mens werkelijk door het heilige wordt aangeraakt, is het alweer het lied, dat van deze aanraking eerder getuigt
dan het reflecterende betoog" 1 ) . Hoe waar deze woorden van Prof.
Hoenderdaal zijn, blijkt zonneklaar uit de liturgie. Liturgie is ondenkbaar zonder het woord-op-toonhoogte-gebracht, zonder poëzie, zonder
lied. Ook al hierom, omdat liturgie een feest is, want een ritmische
ordening van levensintensiteit, gebonden aan de diepste beleving van
het menszijn; en de taal-op-toonhoogte-gebracht komt, zoals Otto
Jespersen overtuigend heeft aangetoond, voort uit het feest.
De vraag naar een nieuwe nederlandse liturgie is daarom tegelijk en
per se een vraag naar het nieuwe nederlandse kerklied. Hoe zal dit lied
moeten zijn? Welke eisen moeten er aan gesteld worden? Zijn er
momenteel al specimina van nederlandse kerkelijke liedkunst die wij
geslaagd mogen achten?
"

Welke eisen?
In antwoord op de beide eerste vragen zou ik het volgende willen
zeggen:
1. Het gaat bij het goede kerklied werkelijk om poëzie, niet om
vlotte, ongeïnspireerde berijmingen. Want het gaat om een woord dat
gesproken wordt vanuit de diepte van het onmiddellijk beleven. Het
gaat om poëzie, de moedertaal van het menselijk geslacht, waarbij de
gebondenheid der woorden noodzaak is en geen toevallige en vervangbare constructie.
2. Een goed kerklied heeft daarom een wekkende kracht. Het is een
machtswoord. Ik moet hier denken aan wat Prof. van der Leeuw
schrijft over het 'carmen': „De Romeinen spraken van een carmen en
bedoelden oorspronkelijk daarmee veel meer dan een lied. Carmen is
het gebonden woord. Het kan een bezwering zijn, een cultische formule of een wettelijke frase. Maar het ontwikkelt macht. Op de inhoud
komt het niet aan, maar op de akribie, de juiste intonatie, het ritme" 2).
Ook bij het kerklied gaat het primair om de waarheid die door de
directe beeldende expressie onthuld wordt. Het gaat niet om de waar
1) Dr. G. J. Hoenderdaal, De prediking van het lied, in: Wegen der prediking,
Amsterdam 1959, p. 405.
2) Dr. G. van der Leeuw, Wegen en grenzen, p. 157.
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heid van de gerationaliseerde taal, om de logische zijde van het woord.
Hoenderdaal wijst in dit verband op het irrationele van de lofprijzing 3 ) . Bijbel en liturgie komen niet tot lofprijzing omdat zij klaar zijn
gekomen met vragen als: moet God door mensen worden geprezen?
wordt zijn heerlijkheid daar groter door? Nee, bijbel en liturgie komen
tot lofprijzing omdat daarin de mens zichzelf hervindt en de grond
waarop wij staan weer vast begint te worden. Wat buiten de dichterlijke expressie volstrekt discutabel is, wordt hier vanzelfsprekend: „Uit
de mond van kind en zuigeling stemt Gij U een loflied aan'' ( Ps. 8, 3) .
Hier geldt het fameuze woord van Aafjes: de dichters liegen de waarheid. Zij leggen de werkelijkheid open in een directe, verhevigde
expressie, die niet aan de wetten van het logische denken gebonden is.
Zo deden de bijbelse dichters. Zo deed Rilke in zijn Duineser Elegien,
Eliot in zijn Four Quartets of in zijn Waste Land. Zo zullen ook de
dichters van het nieuwe nederlandse kerklied moeten doen. Hun enige
gebondenheid zal de gebondenheid der woorden moeten zijn, de noodzaak van een vorm die soms zeer stringent is.
3. De dichter van het kerklied moet heer en meester blijven over
het woord. Het mag geen 'Gerede' worden in de zin die Heidegger
bedoelt: het mag niet leeg worden, geen holle retoriek. Het mag niet
voorafgaan aan wat de dichter te zeggen heeft en daarna door hem
worden overgenomen. De vermaning van Goethe blijft van kracht:
„Wenn ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, die f iir dich
dichtet und denkt, glaubst du schon Dichter zu sein". Onze kerkliederen waren vaak meer 'Gerede' dan 'Sprache', niet een oorspronkelijk
zich uit-spreken, maar een verder-spreken, een na-spreken van het al
eerder gezegde. Een tevoren vaststaande 'Ausgelegtheit' riep de woorden vanzelf op en maakte ze veelal tot slappe en bloedloze cliché's.
De dichter van het nieuwe kerklied moet worstelen om het woord,
opdat het adequaat betekent wat hij wil uitdrukken. Hij kan zich daarbij bedienen van de vormen der overgeleverde taal (zoals Nijhoff vaak
meesterlijk deed: „Het gaat om het sprekend en vibrerend maken van
de huidige omgangstaal", schreef hij in zijn inleiding op Het heilige
hout) , hij kan ook zoeken naar nieuwe beelden en klanken die hem
dichter bij de waarheid brengen. Bij het kerklied (zoals wellicht bij alle
waarachtige poëzie) is daarbij het sociale element der verstaanbaarheid
nodig. Maar dit verstaan gaat — nogmaals — in het vers langs andere
wegen dan die van het discursieve denken. Het gaat om een verstaanbaarheid van de waarheid in het dichterlijke beeld, in de onmiddellijke
aanschouwing, in de evocatie van gevoelens en belevingen door middel
van het gebonden woord. Vaak zal de waarheid dan helderder oplichten dan in het logische betoog; daarom gaat Plato telkens op beslissende momenten van zijn dialogen over in de poëtische mythe; daarom ook
blijft Heidegger graag dicht bij Hëlderlin en Rilke (vgl. zijn Holzwege) .
4. Het goede kerklied moet aansluiten bij het volkslied. Het moet
evenals dit uitdrukking geven aan een collectief aanwezig levensbesef.
3)

t. a. p.,

p. 415.
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Het moet niet vragen om een auditorium, maar expressie zijn van wat
er leeft bij allen (zoals het arbeidslied, het nationale lied, het strijdlied,
de oogstliederen) . De dichter van het kerklied is slechts intermediair
voor het uiten van het in de cultusgemeenschap aanwezige geloof. Wie
zich aan het dichten van het kerklied waagt, zou moeten lezen wat
grootmeester Van der Leeuw schrijft in zijn Muziek en Religie (Amsterdam 1934) en in zijn met Bernet Kempers samengestelde Beknopte
geschiedenis van het Kerklied ( Groningen 1939) . Van der Leeuw zegt,
dat ons kerklied volkseigen moet zijn, dat het moet leven uit de geschiedenis en de vroomheid van het kerkvolk, dat het geen lyrische bespiegeling noch een dogmatisch referaat kan zijn, doch profetisch dienend,
belijdend en ingevoegd in het cultisch geheel.
5. Het nieuwe kerklied moet tenslotte ook nauw aansluiten bij het
lied in de bijbel en bij het oudchristelijke lied. In de liturgische taal
worden de bijbelse beelden en symbolen binnen de cultusgemeenschap
opnieuw ten leven geroepen. Karakteristiek voor alle bijbelse liederen
is zonder twijfel dat ons van daaruit een 'Existenzerhellung' ten deel
valt. Dat geldt zelfs voor het lied van Lamech in Gen. 4, 23 - 25, dat
het lied is van de aggressieve krachten in de mens; en voor het lied van
Debora in Rechters 5, dat van leedvermaak en wrange spot getuigt.
Het geldt ook voor het onvergelijkelijke Hooglied, dat het zuivere en
kuise lied is van de zinnelijke liefde, van de gezonde erotiek.
wist dit caracteristicum van de bijbelse liederen brengt voor het
kerklied de eis mee, dat het afziet van allerlei dualistische opdelingen
van het menszijn. De bijbelse dichters brengen steeds de gehele menselijke werkelijkheid voor Gods aanschijn. Ik kan dan ook onmogelijk
akkoord gaan met de platoons-dualistische achtergrond van waaruit
Prof. M. J. Granpré Molière schrijft in zijn artikel Enkele gedachten
over het Nederlands als liturgische taal in Streven, april 1965. Wanneer hij bijv. zegt: „De technische wijze van denken sluit een wereld
voor de godsdienst af. In haar beperking is ze tegennatuurlijk; ze is
dit in tegenstelling tot de liturgische geest", spreekt uit deze woorden
een onbijbels dualisme. Ook waar hij het heeft over een zekere tijdeloosheid, die eigen zou zijn aan de liturgische taal. Of waar hij zegt dat
alles wat wetmatig is van de hemel komt, of wanneer hij het „koele
naturalisme" laakt, „dat thans bij iedere vernieuwing dreigt binnen te
komen'' en dat ons doet afglijden „naar een woeste en ledige aarde".
In dit platoonse dualisme, in dit opvoeren van de tegenstelling tussen
een heilige Kerk en een onheilige wereld, tussen stof en geest, zijn wij
toch wel ver vervreemd van het bijbelse spreken over mens en wereld.
Evenver bijv. als in de vele allegoriseringen van het Hooglied, niet
zelden voortkomend uit een piëtistisch geloofsklimaat, waarin de aardse
liefde wegvloeit in de hemelse. De bijbel daarentegen brengt steeds de
gehele werkelijkheid voor Gods aanschijn. De bijbel kent geen dingen
die alleen maar grof en profaan zijn. Het leven is voor de bijbelse
schrijvers en zangers één geheel. Alles kan heilig zijn, omdat alles
openligt voor de scheppende God 4 ) .
4)

Zie Dr. G. van der Leeuw, in: De godsdiensten der wereld, Dl. I, 17. 46.
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Zo moet ook het nieuwe kerklied zijn. Het moet zich uitspreken over
heel het menszijn. Het moet de geest ademen van de Klaagliederen
( met hun vol besef van creatuurlijkheid voor de geweldige macht
Gods) , van Davids treurzang over de dood van Saul en Jonatan ( 2
Sam. 1, 17 r 27) , van Jobs rebels protest, van de profetische liederen
en de orakelspreuken en vooral van de diepmenselijke Psalmen. En
heel bijzonder ook van de drie hymnen bij Lukas (Lk. 1, 46 - 55, 1,
68 - 79; 2, 29 - 32) en van de hymnen of hymne-restanten bij Paulus
(denk aan het prachtige vers uit Ef. 5, 14: „Ontwaakt gij die slaapt J
En sta op uit de doden ,/ En Christus zal over u lichten!"; vgl. ook 2
Tim. 2, 11; 2 Tess. 1, 9 en 10; 1 Kor. 13; Rom. 8, 35 39) . En vanzelfsprekend zal het nieuwe kerklied ook sterke verwantschap mogen hebben met de grandioze poëzie van het Boek der Openbaringen.
Is er al iets?
Zijn er momenteel al specimina van nederlandse kerkelijke liedkunst
die wij geslaagd mogen achten? Het valt mij niet moeilijk die vraag te
beantwoorden, wanneer ik lezend en luisterend kennis neem van de
bundel die Huub Oosterhuis uitgaf: Dertig liederen voor een nederlandse liturgie ( Hilversum, Gooi & Sticht, 1964) . Deze liederen beantwoorden naar tekst en melodie (de meeste melodieën zijn van Bernard
Huijbers) vrijwel alle aan de eisen die aan het nieuwe kerklied dienen
te worden gesteld.
Zeer bewust heeft de dichter gestreefd naar een nauwe aansluiting
bij het bijbelse spreken over God en over de 'magnalia Dei'. Zo krijgt
de adventszang „Het lied van de komende Heer" eschatologische
trekken:
Totdat Hij komt, bestaan wij hier —
wakend en wetend dag noch uur,
elkander dragend in geloof,
Gods woord verwachtend van omhoog.
Heer God, die immer komen zult
in dood en mensennood gehuld,
geef dat wij U vandaag verstaan,
troostend elkander in uw naam.
Er is het beeldende spreken van de bijbel en er zijn de bijbelse
natuurbeelden in „Het lied van de verlossing die nabij is". En vooral
is er telkens weer het bijbelse wegvallen van de scheiding tussen sacraal
en profaan, tussen hemel en aarde, tussen de wereld van God en de
wereld der mensen. Zo in „Het lied van de Heer in ons midden":
Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
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Of in „Het lied van de verschijning des Heren":
Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, hij openbaarde
in Jesus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.
En in „Het lied van alle zaad" (misschien het schoonste uit de

bundel) :
Wie als een God wil leven hier op aarde
hij moet de weg
van alle zaad
en zo vindt hij genade.
Hij gaat de weg van alle aardse dingen
hij leeft het lot
met hart en ziel
van alle stervelingen.
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven
het kleinste zaad
wordt levend brood
zo voedt de een de ander.
En zo heeft onze God zich ook gedragen
en zo is Hij
het leven zelf
voor iedereen op aarde.
De behoefte is groot om te blijven citeren. Ik denk aan de zuivere
weergave van het Exodus-mysterie in „Het lied van de uittocht'', aan
het nieuw-testamentische accent op de innerlijke liefde-houding bij het
vasten in het verlengde van de profetische vermaningen ( „Het lied van
het oprechte vasten" ), aan de schone verwerking van Isaias 53 in „Het
lied van de lijdende knecht". Ik denk ook aan het alternerende karakter van de bijbelse Psalmzang in „Het lied van de oproep ten leven":
Voorzanger:
Allen:

Voorzanger:
Allen:

Voorzanger:
Allen:

De stem van God was in de dood verstomd
o Heer, belijd ons voor uw Vader;
de Zoon van God lag in de dode grond -o Heer, belijd ons voor uw Vader.
Door de mensen dood gezwegen,
heeft Hij macht van God gekregen.
Woord van God, Gij zijt ons nieuw verbond,
o Heer, belijd ons voor uw Vader.
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Een niet geringe verdienste van Huub Oosterhuis' kerkliederen lijkt
mij ook, dat de vorm bijna altijd zonder meer stringent is. Nergens is er
'das Gerede' van veel kerkelijke taal, Er zijn geen stoplappen, geen
lege berijmingen. Alle liederen zijn werkelijk poëzie, directe uitingen
van door het geloof verhelderde levensintensiteit, waarbij de gebondenheid der woorden noodzaak is. Zo bijv. in de voor Oosterhuis zo
karakteristieke hymne op de stad ( „Het lied van de stad" ) . Wie deze
verzen leest of liever zingt (want ze zijn geschreven om op toonhoogte
gebracht te worden) , kan zich moeilijk thuisvoelen in de opmerking
van Prof. Granpré Molière, dat ons hedendaagse nederlands een
'droge handelstaal' zou zijn geworden, „een overheersend functionele,
dat is een min of meer dode taal". Hier heeft het nederlands de adel en
de lichtheid die van een liturgische taal moet worden gevraagd.
Tegelijk blijft deze poëzie trouw aan een van de grondbeginselen
van alle kerkzang: haar karakter van volkslied. De liederen van Oosterhuis geven uiting aan het gelovige levensbesef van de gemeente. De
dichter spreekt háár taal, verwoordt há á r vroomheid. Er worden geen
gedachten of gevoelens opgedrongen die aan de gemeente vreemd zijn.
Er zijn geen atavismen. Er is geen gemoraliseer-van-boven-af. Er is
geen onaardse vervreemding van het gewone concrete leven. Wel is er
telkens weer de gelovige bevestiging van ons aardse bestaan (de huma
nisering van de eigentijdse theologie!) in het perspectief van een onvergankelijke toekomst. Er is de aanvaarding van al het menselijke tot in
ziin diepste geheimvolle kern en in zijn beloofde toekomstige openbaarwording.
Mijn enig bezwaar (in dit verband) tegen de bundel betreft de
melodie (niet de tekst) van 'Het lied van de eerste mensen'. Dat hier
verwezen wordt naar de melodie van 'Wilt heden nu treden' lijkt mij
een misgreep, omdat deze melodie naar ons bewustzijn zo onlosmakelijk
verbonden is met de oude woorden, dat ze niet straffeloos daarvan
gescheiden kan worden. Dit lied uit Valerius' Gedenckklank is zozeer
binnengegaan in het geestelijk bezit van ons volk, is zozeer bijkans een
nationale hymne geworden, dat het in de onverbreekbare samenhang
van tekst en melodie alleen in bijzondere en door ons volk zeer zuiver
aangevoelde situaties gezongen mag worden.
Deze kritische notitie neemt de waardering voor Oosterhuis' proeve
van een nieuw nederlands kerklied allerminst weg. Hier werd de juiste
weg ingeslagen in doelbewuste verbondenheid met de liturgische tradities van de Kerk ( mij frappeerde bijv. de verwantschap van het lied
'Vriendelijk licht' met het zeer oude griekse kerklied 'Phoos hilarion',
dat reeds in 375 door Basilius geciteerd werd) . Wij kunnen slechts
hopen, dat in deze liederen een nieuwe, gezegende toekomst voor onze
kerkzang werd aangekondigd en voorbereid.

De huidige ontwikkeling van de
godsdienstsociologie
J. KERKHOFS S.J.

bedoeling van dit artikel is niet, een historisch overzicht te geven
D Evan
het ontstaan en de ontwikkeling van de godsdienstsociologie
of een min of meer volledige inventaris op te stellen van haar resultaten. We wilden 1. de lezer slechts even inwijden in de belangrijkste
gebieden van het actuele godsdienstsociologisch onderzoek, en daarbij
beperken we ons tot het katholieke onderzoek; 2. iets zeggen over de
aard en de draagwijdte van de uitspraken welke de godsdienstsociologie kan doen (en welk misbruik men ervan kan maken) ; 3. enkele
perspectieven openen op de toepassingsmogelijkheden van deze wetenschap op het apostolaat en zelfs — al zal dit voor sommigen gewaagd
klinken — op de theologie.
Waarmee houdt de godsdienstsociologie zich tegenwoordig bezig?
Zoals in alle andere sociale wetenschappen (psychologie b.v. of economie) wordt ook in de godsdienstsociologie het onderzoek bepaald
door 1. de beschikbare technische en financiële middelen; 2, de graad
van geestelijke openheid van de onderzochte groep; 3. de wijze waarop
de onderzoeker wetenschappelijk en ideologisch tegenover zijn onderwerp staat. Daarmee is het al direct duidelijk dat de aard zelf van de
sociale feiten welke men onderzoekt en de waarde van de verkregen
resultaten heel verschillend kunnen zijn en kunnen evolueren. Het
sociologisch onderzoek is immers zelf sociologisch bepaald. De sociologie is geen laboratoriumwetenschap, zij wordt om zo te zeggen 'in open
lucht' bedreven. In haar oriëntering, in de keuze van haar onderwerpen
en in de waardering van haar resultaten wordt zij beïnvloed door het
milieu waarin zij werkt. Daardoor wordt het gebied waarin zij zich vrij
kan bewegen, soms heel nauw; het vindt zijn grenzen in het heersende
sociale klimaat, dat niet altijd gunstig is voor dit soort onderzoekingen.
Zo zal het b.v. moeilijk zijn een godsdienstsociologische en godsdienstspychologische studie te maken van de eerste drie sessies van het
Concilie, en nog moeilijker zulk een studie te publiceren. Een objectieve
studie van de betrekkingen tussen Kerk en Staat in Brazilië is al even
onmogelijk als een studie van de verhoudingen in Rusland. Een sociologisch onderzoek over de religieuze praktijk van de professoren van
de universiteit te Leuven is even moeilijk als een over de vrijmetselarij
in Frankrijk of België. Ofschoon ze voor oversten van seminaries en
vooral voor de concilievaders zeer leerrijk zou zijn, heeft een ernstige
studie over het priestercelibaat voorlopig geen kans op realisatie: de
archieven van de bisdommen en van het H. Officie blijven gesloten en
de censuur is bijzonder streng voor dit soort publikaties. Deze opmerkingen volstaan om te doen begrijpen dat de onderzoeker soms niet
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heel veel keuze gelaten wordt. Hij kan de grenzen niet overschrijden
die hem zowel door de profane als door de kerkelijke openbare opinie
opgelegd worden. Gelukkig worden die grenzen op het ogenblik overal
wel wat verschoven.
Welke zijn dan de voornaamste gebieden waarop het onderzoek zich
tegenwoordig richt? Met G. Le Bras 1 ) kunnen we van drie niveaus
van onderzoek spreken. Op ieder van die niveaus onderscheiden we
verder een beschrijvend (sociografisch) en een strikt sociologisch, op
synthese gericht stadium.
In de eerste plaats hebben we de studie van de religieuze samenleving zoals die zich ontplooit in tijd en ruimte. Het eerste stadium van
dit sociologisch onderzoek bestaat erin, goede situatieschetsen op te
maken. Sedert de Tweede Wereldoorlog werden er aldus bijna overal
in Europa en Amerika grote enquêtes opgezet betreffende de religieuze
praktijk. De praktizerenden en niet-praktizerenden werden gerangschikt volgens verschillende sociale, culturele en professionele categorieën. Het gaat daarbij vooral om tellingen en statistieken. Op deze
wijze werden reeds heel uitvoerig bestudeerd: het toebehoren tot de
Kerk, het in- en uittreden uit de Kerk, de ontchristelijking (voor zover
dit een waarneembaar fenomeen is) , het ontvangen van de sacramenten, het religieuze leven van verschillende groepen (studenten, arbeiders, kinderen, toeristen, migranten, enz.) , de minderheidsgroepen ( de
diaspora), de kerkelijke praktijk volgens streken of stadswijken, enz.
Een groot aantal studies werd gewijd aan de beschrijving van de kerkelijke structuren: bisdom, dekenaat, parochie, religieuze congregaties.
Een belangrijke groep sociologen heeft het probleem van de priesterroepingen aangepakt. De nood van sommige gebieden, waar de lokale
kerk haar behoefte aan priesters niet zelf kan dekken, en anderzijds de
gevoelige vermindering van de priesterroepingen in andere, traditioneel
priesterrijke landen zijn inderdaad zorgwekkend geworden. De onderzoekingen van F. Boulart en R. Izard in Frankrijk, van J. Dellepoort in
Nederland, E. Bodzenta in Oostenrijk hebben het terrein voorbereid
voor het eerste Europese Congres over het priesterprobleem in Europa
( Wenen 1958) 2 ) . Daar werd vooral aandacht besteed aan de kleinseminaries (en hun slecht psychologisch en kwantitatief rendement)
en aan de mogelijkheid om priesters uit beter voorziene Europese landen naar de noodgebieden (Wenen, Noord-Duitsland, Skandinavië,
enkele diocesen in Frankrijk) te sturen. Het Congres riep een Institut
füt Europáische Priesterhil f e in het leven, dat zijn zetel heeft te Maastricht en dat in september 1964 een tweede Congres, over de priesteropleiding, georganiseerd heeft 3 ) . Dit congres werd voorbereid door
een groot aantal sociologische studies in verschillende landen van
Europa.
Dit laatste voorbeeld laat goed zien hoe het aanvankelijk zuiver
1) G. Le Bras, Réf lexions sur les dif f érences entre sociologie scientifique et sociologie pastorale, in Archives de Sociologie des Religions 8 (1959), pp. 5-14.
2) J. Kerkhofs, Europa en zijn priesters, in Streven, januari 1960, pp. 360-365.
3) J. Kerkhofs, Vernieuwing van de priesteropleiding, in Streven, januari 1965, pp.
318-327.
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kwantitatief onderzoek automatisch leidt tot probleemstellingen van
kwalitatieve aard. Het spreekt vanzelf dat een zo volledig mogelijke
godsdienstsociologische beschrijving een onderzoek impliceert naar de
'religieuze vitaliteit' van de betreffende groep, aan de hand van criteria
die waarschijnlijk gelden voor iedere religieuze samenleving: de curve
van effectieven en actiemiddelen, deelname aan het civiele leven, weerstand tegen druk van buiten, hiërarchie van waarden, wil tot hervorming, geest van verovering. Bij de beoordeling van de religieuze vitaliteit overweegt dus het kwalitatieve aspect boven het kwantitatieve. Het
eerste is echter moeilijker op te sporen. Men heeft daarvoor de hulp
nodig van de sociale godsdienstpsychologie 4 ) . Het is heel normaal dat
de sociologie bij haar ontstaan zich eerst met het gemakkelijkste tevreden heeft gesteld, met tellingen en statistieken, en pas daarna ook de
geestelijke houdingen van de onderzochte groepen ging bestuderen. De
ernstige sociologen hebben deze twee aspecten van het onderzoek nooit
helemaal gescheiden, maar toch kan men spreken van een accentverschuiving. Typisch daarvoor is de ontwikkeling van de congressen van
de Internationale Conferentie der godsdienstsociologie, het wereldforum van de verschillende FERES-werkgroepen 5 ) en van de belangrijkste christelijke specialisten. Op hetzelfde ogenblik dat de nationale
instituten voor godsdienstsociologisch onderzoek ontstonden (te beginnen met het Nederlandse KASKI 6 ) in 1946) riepen Mgr. J. Leclercq
en Prof. G. Le Bras onderzoekers van verschillende landen samen.
Gaandeweg hebben beide bewegingen elkaar gevonden. De verschillende internationale instituten van de FERES (met zetel eerst in
Genève, daarna in Fribourg, nu in Brussel) vormden de ruggegraat
van de tweejaarlijkse congressen van de Internationale Conferentie der
godsdienstsociologie. Na een aanvankelijk vooral kwantitatieve belangstelling ( waarin het kwalitatieve wel niet verwaarloosd werd) interesseren deze congressen zich nu steeds meer voor de kwalitatieve
aspecten ( studie der mentaliteiten, vergelijking van de verschillende
godsdiensten, toepassingen — nog heel schuchter — van de sociologie
op de theologie, verhouding tussen ecclesiologie en sociologie, enz.) .
Op een tweede niveau houdt het godsdienstsociologisch onderzoek
zich bezig met de studie van het religieuze (of atheïstische) systeem.
Het voorwerp van deze studie is het geheel van de waarden, geloofsvoorstellingen en sociale normen, waaruit specifieke sociale houdingen
voortvloeien ten aanzien van de medegelovigen, de buitenstaanders
en het hele levensprobleem. Ook hier moet de analyse de synthese
voorafgaan. Al schijnt het theoretisch niet onmogelijk te zijn, tot nog
toe is er helaas nog zeer weinig aandacht besteed aan een sociologie
van laten we zeggen de concilies of de dogmatische definities ( en hun
weerslag b.v. op de uitoefening van het gezag in de Kerk) . Een studie
over het machtsevenwicht in de Kerk, b.v. in de aard van de studie van
L. Moulin Le monde vivant des religieux, zou heel interessant zijn. Ook
4) H. Carrier, Psychosociologie de l'appartenance religieuse, 1960
5) FERES: Fédération internationale des Instituts catholiques de recherches socioreligieuses.
6) KASKI: Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut.

850

HUIDIGE ONTWIKKELING VAN DE GODSDIENSTSOCIOLOGIE

een goede sociologie van de liturgie en de vroomheidsvormen hebben
we nog niet. Het gemakkelijkste zou zijn te beginnen met een sociologie
van het kerkelijk recht.
Het derde niveau, dat van de sociologie van de godsdiensten (en
van de vormen van ongeloof), stelt nog delicatere problemen. Het gaat
hier immers om een vergelijkende wetenschap. En hoe kunnen we ooit
de sociologische studies van de verschillende godsdienstige systemen
in één wetenschappelijke synthese samenbundelen? Daar is een kennis
voor nodig die de bekwaamheid van één enkel mens en zelfs van een
hele equipe overstijgt. „Een echte sociologie van de godsdiensten zal
pas binnen vele eeuwen mogelijk zijn. Zij veronderstelt een gigantisch
werk" ( G. Le Bras) . Overigens is het helemaal niet zeker dat men er
ooit in zal slagen wetenschappelijk aanvaardbare criteria te vinden om
verschillende waardesystemen te vergelijken. In het boven reeds geciteerde artikel heeft Le Bras in grote lijnen het programma van zulk een
onderzoek ontworpen: „Een voorlopige typologie van de verschillende
vormen van ascese, van de gezagsdragers, van de constitutionele betrekkingen tussen de religieuze en de profane samenleving, van de ontmoetingen tussen de godsdiensten, van de daaruit ontstane syncretismen". Het onderzoek zou volgens hem vergemakkelijkt worden door
een onderscheid tussen primaire ( quasi universele) en secundaire (met
de tijd wisselende) godsdiensttypen. Hij voegt er de pertinente opmerking aan toe dat de poging om de type-gevallen en alle sociale feiten
welke zij omvatten, te verklaren, ons leidt tot een uiterst delicate
groepspsychologie. In het perspectief van het nieuwe Secretariaat voor
de niet-christelijke godsdiensten worden zulke studies echter meer dan
ooit noodzakelijk.
Een heel belangrijk, maar door de godsdienstsociologen nauwelijks
ontgonnen terrein is dat van de studie der mentaliteiten. Een studie als
die van Will Herberg, Protestant, Catholic, Jew 7 ), bestaat bij mijn
weten niet aan katholieke zijde. In het algemeen missen de katholieken
te vaak de wetenschappelijke vrijheid die hen in staat zou stellen de
'katholieke mentaliteit' helemaal objectief (als het ware van buiten uit)
te onderzoeken. Zij stellen louter feiten vast, maar interpreteren ze
niet. Dit verklaart dat de meeste katholieke studies (op enkele lofwaardige uitzonderingen na) slechts het toebehoren tot de Kerk behandelen. Men bestudeert de sociaal-psychologische band die de mensen met
de Kerk verbindt of de motieven die hen van de Kerk verwijderen, maar
de eigenlijke inhoud van de geloofsvoorstelling (zoals die door een
concrete christelijke groep, gevormd, misvormd of hervormd wordt)
krijgt nauwelijks aandacht. Is het in de werkelijkheid echter niet zo dat
het verschijningsbeeld van de christelijke godsdienst zoals het zich
manifesteert in de christenen van vandaag (en dan bedoelen we ook
de theologen en de bisschoppen) in grote mate beïnvloed wordt door
het actuele, historisch gegroeide sociologisch klimaat? Mogelijk beantwoordt de conceptuele voorstelling van dit beeld slechts zeer gedeelte7 ) Doubleday, New York, 1955; Franse vertaling: Protestant, Catholiques et IsraéSpes, Paris, 1960.
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lijk aan de ware inhoud van de openbaring. M.a.w. de onderzoekingen
van de sociale godsdienstpsychologie kunnen zich niet beperken tot de
analyse van de inhoud der mentaliteiten. Zij moeten 1 ) deze inhoud
vergelijken met de inhoud van de christelijke godsdienst zoals die door
de officiële Kerk verkondigd wordt ' 2 ) ; de aantrekkingskracht van die
objectieve inhoud vergelijken met die van de objectieve inhoud van
andere godsdiensten (of ideologieën) . De taak van de pastoraaltheologen is het dan, daaruit de passende conclussie te trekken om te onderzoeken of datgene wat de godsdienstsocioloog ontdekt heeft, een 'ketterij' blootlegt of ten minste een eenzijdigheid. Het probleem wordt nog
ingewikkelder wanneer de wetenschappelijke sociologie de leerinhoud
van de godsdienst gaat onderzoeken zoals die in een bepaald nationaal
milieu of over heel de wereld verkondigd wordt door diegenen die de
opdracht bezitten de inhoud van het geloof officieel te interpreteren.
Dit socioligsch onderzoek naar de inhoud van de mentaliteiten schijnt
ons zeer belangrijk te zijn, wanneer het er om gaat de feitelijke factoren
van de ontchristelijking te analyseren. Op het ogenblik is een hele
categorie van mensen, ja, een heel tijdperk zich geleidelijk geestelijk
aan het losmaken van waarden die sociolgisch geen gelding meer hebben: „Het is heel goed mogelijk dat de geïnstitutionaliseerde en tegenwoordig algemeen aanvaarde religieuze gebruiken voor andere functies
dienen, terwijl de religieuze interessen geen geïnstitutionaliseerde bedding vinden of een verschillende. Met nogal grote waarschijnlijkheid is
het te voorzien dat er een kloof zal ontstaan tussen de religieuze instel
lingen en de fundamentele religieuze ervaring van de moderne mens.
Slechts een analyse van de dieptedimensies van een cultuur kan deze
bedreiging zichtbaar maken. Ik dacht dat het een van de belangrijkste
taken van de godsdienstsociologie is, dit gebied te onderzoeken" 8 ) .
Natuur van de godsdienstsociologische uitspraken.

De sociologie doet ,sociologische' uitspraken en zij behandelt de
godsdienst als een sociaal verschijnsel. Dat is nogal diudelijk. Maar
deze schijnbare tautologie houdt een hele serie uiterst moeilijke problemen in. Het is helemaal niet zo gemakkelijk, nauwkeurig te bepalen wat
de godsdienstsociologie ons juist meedeelt.
Zoals alle positieve wetenschappen tracht de sociologie het voorwerp
van haar onderzoek beter te vatten door middel van nieuwe, steeds
objectievere en exactere methoden. Maar van welke objectiviteit
spreekt men wanneer het gaat over een menswetenschap waarin subject en object van het onderzoek in elkaar vervlochten zijn, ja samenvallen. De socioloog zelf is immers bijna onvermijdelijk gepredetermi
neerd door zijn eigen ideologie of zijn waardeschema's. Enkele voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. Lange tijd (en nog steeds!) werden
de studies over de religieuze praktijk ondernomen vanuit de veronderstelling alsof het normaal was dat de wereld algemeen gelovig en
binnen de katholieke Kerk praktizerend was en dat alle andere houdin8 ) Th. M. Steeman, Ref lexions on F. Hoefnagels 'Religion et milieu de vie', in
Social Compass, 1964/I, p. 79.

852

HUIDIGE ONTWIKKELING VAN DE GODSDIENSTSOCIOLOGIE

gen slechts afwijkingen waren. In dat perspectief werden de verspreiding van het protestantisme of de vooruitgang van het communisme
natuurlijk gezien als tekenen van geloofsverval. Is het echter niet even
goed mogelijk dat het officiële katholicisme zo bijgelovig, zo wereldvreemd is geworden of zo weinig op de sociale gerechtigheid bedacht,
dat een echt gelovige en gerechtige mens in geweten aansluit bij een
andere groep ( denken we slechts aan het individuele geval van Proudhon) ? Een intensieve religieuze praktijk is overigens niet altijd een
bewijs van christelijke levenskracht (denken we aan sommige pensionaten of afgelegen dorpen) . Ze kan heel goed uitsluitend onder sociale
druk ontstaan (menselijk opzicht, gewoonte) .
Wij willen ons hier beperken tot één aspect van de problematiek: de
discussie over het begrip religie. Zegt de godsdienstsociologie inderdaad iets over wat godsdienst is?
In een opmerkenswaardig artikel in Kolner Zeitschriftt für Soziologie
und Sozialpsychologie 9 ) vergelijkt P. H. Vryhof de wetenschappelijke
behandeling van de betrekkingen tussen godsdienst en samenleving in
de klassieke godsdienstsociologie met de manier waarop dit probleem
in de moderne godsdienstsociologie behandeld wordt. In de klassieke
periode werd de godsdienst beschouwd als de primaire factor, die de
samenleving beïnvloedt. De huidige godsdienstsociologie keert de relatie
om: nu is het de samenleving die als primair geldt; de godsdien st moet
zich naar haar richten. Het tegenwoordige object van de godsdienstsociologie is dan: „de verschijning van de aanpassing van de godsdienst
of het christendom aan de moderne samenleving". En hij besluit: „De
klassieke godsdienstsociologische probleemstelling is wel omgekeerd,
maar in wezen is ze dezelfde gebleven. In grote lijnen lijdt ook de
moderne godsdienstsociologie principieel aan de dichotomie tussen
godsdienst en samenleving" (p. 16) . Vryhof wil dat men het probleem
helemaal opnieuw aanpakt. Hij gaat uit van de theologie van Bonhoeffer: „Geloven is als mens bestaan, er zijn voor anderen. Christelijk
geloof staat in principiële tegenstelling tot religie. Geloven is waarachtig
mens zijn. Bonhoeffer heeft aangetoond dat de religie een oorspronkelijk sociaal fenomeen is". Op die manier schijnt de traditionele tegenstelling tussen samenleving en religie opgeheven. De twee begrippen
vallen samen. De godsdienstsociologie zou volgens deze opvatting dus
slechts een aspect van de samenleving raken. Het denken van Vrijhof
staat dicht bij dat van Durkheim.
Vele auteurs zijn het met Vrythof echter niet eens. Roger Mehl van
de protestantse faculteit van Straatsburg heeft er zich het duidelijkst
tegen uitgesproken: „Gaan de sociologen nu het feit tussen haakjes
zetten dat de zichtbare Kerk steeds met de onzichtbare verbonden is?
Gaan zij zich voortaan uitsluitend voor de zichtbare Kerk interesseren?
Als zij daartoe geneigd zijn zou dit diegenen gerust kunnen stellen die
de sociologie met enig wantrouwen bejegenen. Maar in werkelijkheid
is deze voorzichtigheid een fout. Geen enkele socioloog kan de leer van
9 ) Was ist die Religionssoziologie? Probleme der Religionssoziologie, 1962, pp.
10-35.
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de ecclesiologie buiten beschouwing laten zonder het voorwerp zelf van
zijn studie te verminken. Want juist zoals het leven van een profane
samenleving niet helemaal opgaat in haar instellingen, wetten, praktijken en tradities, maar op ideële waarden steunt waarop de samenleving, door haar instellingen, wetten, praktijken en tradities heen,
gericht staat, zo — en nog meer — kan een religieuze samenleving niet
correct geobserveerd en verstaan worden als men abstractie maakt van
de mysterieuze werkelijkheid waarop ze gericht is en die haar praktijk,
haar wetten, haar zending, haar caritas, haar vroomheid bezielt. Ofschoon dit mysterie door een wetenschappelijk onderzoek niet in zijn
laatste werkelijkheid kan gevat worden, toch vindt men het terug in de
invloed welke het uitoefent op de groep". „Daarom schijnt het ons in
het kerkelijk sociologisch onderzoek niet mogelijk een absoluut onderscheid te maken tussen de empirische gemeenschap welke de gelovigen
vormen enerzijds en de gemeenschap welke zij met God vormen anderzijds. De onzichtbare Kerk is steeds op een of andere manier aanwezig
in de zichtbare" 10 ) . Meh1 geeft toe dat er een praktische moeilijkheid
bestaat om de theologische factoren duidelijk van de niet-theologische
te onderscheiden 11 ) .
Uit dit alles kan men concluderen dat de natuur van de sociologische
uitspraken voor een groot deel misvormd wordt door de sociologische
theorieën van de onderzoeker (hetzelfde geldt overigens voor psychologen en historici) . E. Vogt heeft aan deze vraag een mooie studie
gewijd: Religion et idéologie faussent-elles la sociologie des Religions?
Niet zonder reden zegt hij dat „in de godsdienstsociologie de invloeden
die op de onderzoekers werken duidelijk aan het licht treden als men
hun definities van de religie 'op zichzelf' analyseert. Daar gaat het
immers niet om een empirisch probleem dat uitsluitend vanuit de waarneming kan beantwoord worden. Uiteindelijk is dit een filosofische
vraag die een filosofische methode vereist" (p. 76) . Hij stelt voor dat
men er van af zou zien, te zoeken naar een definitie van de godsdienst
die filosofisch iedereen bevredigt en dat men zich tevreden zou stellen
met een operationele werkdefinitie (p. 77) . Hij onderstreept dat „een
sociologisch onderzoek .... steeds op verschillende niveaus van de
problematiek plaats kan vinden, en in ieder geval laten de vooroordelen
van de onderzoeker zich toch steeds min of meer voelen" (p. 78) . De
verschillende niveaus van de studie zijn: het statistische niveau, het
beschrijvende niveau, het niveau van de onderlinge betrekkingen tussen de eerste twee, en ten slotte dat van de systematiek. Het zou niet
verstandig zijn grote verwachtingen te koesteren ten aanzien van een
oecumenische samenwerking op dit laatste niveau. Dezelfde moeilijkheden ontmoet men trouwens op het gebied van de vergelijkende
godsdienstwetenschap 12 ) .
10) R. Mehl, Sociologie du christianisme et théologie, in Social Compass 1963, X/3,
p. 287.
11) R. Mehl, Dans quelle mesure la sociologie peut-elle saisir la réalité de l'Eglise?
in Rev. Hist. et de Phil. Relig. 31 (1951), pp. 429-438.
12) Men zou hierbij de vraag kunnen stellen: kan men godsdienstsociologie in het
algemeen bedrijven, of is het steeds slechts 'christelijke', 'islamitische' of 'atheïstische'
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Toepassingsmogelijkheden
Voor hun werk in de wereld zullen de zielzorger en de theoloog zich
natuurlijk niet uitsluitend door de sociologie laten voorlichten. Een
pastorale beslissing b.v. wortelt tenslotte in een levenswijsheid die pas
tot een besluit komt nadat ze te rade is gegaan bij de theologie en vele
verschillende maatschappij-wetenschappen. Meer dan ooit moeten zij
die zulke beslissingen moeten nemen, deze steunen op een 'interdisciplinaire' kennis van de realiteit. Maar van de andere kant is het niet
zeker overdreven te beweren dat de godsdienstsociologie, ofschoon zij
nooit in staat zal zijn het apostolische charisma te vervangen, de zielzorgers en theologen onmisbare diensten bewijst.
De zielzorger

Het moderne apostolaat wordt uitgeoefend in een wereld die steeds
complexer wordt en aan voortdurende veranderingen onderhevig is.
Aangezien het ook een 'menselijk werk' is, moet het reële resultaten
beogen. Dit veronderstelt de kennis van het milieu waarin men werkt,
welke kan leiden tot een 'strategie', een 'planning', een 'programmering'. Vóór men 10 miljoen investeert in de bouw van een kerk, is het
niet nutteloos 50.000 F te besteden aan een onderzoek om te weten of
de plaats waar men die kerk wil neerzetten wel gunstig is, niet alleen
geografisch maar ook wat de sociale inplanting betreft. Vóór men
verschillende miljoenen in het christelijk onderwijs investeert, is het
niet overbodig eerst ernstig te onderzoeken of zulk een onderwijs
christelijk gesproken ook werkelijk effectief is, vooral waar het gaat
om hoger onderwijs. En zo zijn er andere voorbeelden te noemen. In
Spanje heeft het bisschoppelijk statistisch bureau het juiste aantal en
de geografische spreiding kunnen vaststellen van de jonge mensen die
wegens plaatsgebrek geen toegang kunnen krijgen tot de klein-seminaries. Het resultaat van dit onderzoek is een tienjarenplan dat nu door
de H. Stoel goedgekeurd is en gedeeltelijk ook gefinancierd wordt en
dat ertoe strekt deze mensen naar Latijns Amerika te dirigeren. In
Brazilië onderzoekt het voortreffelijk werkende statistisch bureau van
de 'Conferencia dos Religiosos do Brasil' de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van de verschillende streken en op die manier licht het
Europese en Amerikaanse orden en congregaties voor die willen
komen helpen.
Ook voor de missie zijn de sociologische studies van buitengewoon
groot belang. Vóór men religieuze structuren invoert bij de niet-Europese volkeren, moet men hun sociale psychologie bestuderen om hen te
helpen structuren te vinden die aan hun mentaliteit beantwoorden.
Vóór een provinciaal-overste nieuwe krachten inzet in een missiegebied kan het nuttig zijn, zo nauwkeurig mogelijk de ontwikkeling van
zijn eigen middelen en reële behoeften van het missiegebied te kennen.
Met het oog op de vermindering van de priesterroepingen en de toe godsdienstsociologie, zoals in de godsdienstfilosofie? Hoe kan men waardeschalen
onderling vergelijken? Hoe kan men er neutraal tegenover staan? Cfr. E. Pin, Sociologie religieuse et réflexion théologique, in Revue de l'i? ction Populaire, 1956, pp. 3-14.
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nemende behoeften (vooral aan specialisten) kan men vandaag niet
meer buiten een gezamenlijke strategie, gebaseerd op een exacte kennis
van de feiten, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De
christelijke vrijheid mag nooit een individualisme worden dat de waarschuwing van de Apostel vergeet: 'Draagt elkaars lasten' en dit geldt
ook voor de religieuze orden en congregaties onder elkaar. Deze kennis
van de situatie te bevorderen om tot een betere pastorale programmering te komen op internationaal niveau, is het doel van de nieuwe
stichting Pro Mundi Vita in Brussel.
Een laatste voorbeeld betreft het door het Concilie voorziene Secretariaat voor de niet-christelijke godsdiensten. Een wetenschappelijke
kennis van de werkelijke toestanden van de niet-christelijke godsdiensten en van hun problemen (die vaak veel op de onze gelijken) zou
ongetwijfeld van groot nut zijn voor de leiders van dit Secretariaat.
Om de gedachten van deze paragraaf in een vergelijking samen te
vatten: voor de 'vleesgeworden' geestelijke gemeenschap die de Kerk
is, is de godsdienstsociologie in de wereld van vandaag even onmisbaar
als b.v. de filologie voor de exegese en de cultuur voor de liturgie 13).
Theologie
Het zal wel niet nodig zijn, er bijzonder de nadruk op te leggen
welke betekenis de sociologie heeft voor de ecclesiologie. In een artikel
Ecclésiologie et sociologie") onderzoekt J. Hamer O.P. een aantal
ecclesiologische vaktermen in handboeken en concilieschemata en hij
komt tot de conclusie: „Al deze termen zijn van sociologische aard.
Zij hebben hebben een eigen inhoud en hebben die gekregen in het
profane sociale gebied, hetgeen literair-kritisch gemakkelijk te bewijzen
is. Dit werpt grote problemen op. Men kan ze niet zonder meer toepassen op de Kerk" (p. 327) . Monarchie, orde, autoriteit, gemeenschap,
concilie, propaganda zijn sociologische uitdrukkingen die, als ze op de
Kerk toegepast worden, eerst aan een zorgvuldige kritiek en analyse
onderworpen moeten worden. P. Hamer besluit zijn artikel met een
opmerking die brede horizonten opent: „De samenwerking tussen deze
twee gebieden kan niet vergeleken worden met die tussen twee buren.
De sociologie is verstrengeld in de ecclesiologie. Zij oefent daar een
instrumentele functie uit. De noodzaak van zulke intieme samenwerking kan negatief aangetoond worden door het voorbeeld van de
Orthodoxe Kerk in Griekenland, waar naast een etherische, mystische
ecclesiologie het concrete leven van de Kerk zich afspeelt in een noodzakelijkerwijze op andere fundamenten gebouwde sociologische samenhang. Een evenwichtige theologie kan zulk een scheiding niet verdragen" (p. 339) .
Een vergelijkende studie tussen het Eerste en het Tweede Vaticaans
13) De godsdienstsociologie houdt ook gevaren in. Zij kan tot pessimisme leiden,
tot naturalisme, tot een 'sociologisch' apostolaat, dat voortgaande op een te oppervlakkige benadering van het complexe sociale probleem, slechts overhaaste aanpassingen nastreeft. Een ander gevaar is het ongeduld van de zielzorger die de socioloog
dwingt tot onmiddellijke oplossingen. Zoals iedere wetenschap kan de sociologie echter
slechts langzaam vooruitgaan en tot rijpheid komen.
14) In: Social Compass 1960/7, pp. 325-330.
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Concilie zou ongetwijfeld aantonen dat de collectieve mentaliteit van
deze twee perioden ( conservatief in de 19e eeuw en meer democratisch
in de 20e) de leerstellige accentueringen in hoge mate beïnvloed heeft.
Hetzelfde zou men met nog meer recht kunnen zeggen van de sociale
encyclieken van deze twee perioden. Een zuiver sociologische studie
over de structuren van de verschillende kerken en de verschillende
manieren waarop het gezag wordt uitgeoefend, zou een zuiverende
werking hebben op vele ecclesiologische verhandelingen. En wat te
zeggen van de missiologie en van de theologie van het laicaat? Deze
twee disciplines van de ecclesiologie leggen door hun bestaan alleen al
een sprekend getuigenis af van de verbondenheid van de theologie met
de sociale werkelijkheid. Is het b.v. zuiver toeval dat het percentage
van de gecanoniseerde en zaligverklaarde vrouwen plotseling toeneemt
tegen het einde van de 19e eeuw, op het ogenblik dus dat overal in
Europa de idee van de emancipatie van de vrouw veld wint? 15 ) . En
verder is er nog het hele gebied van de betrekkingen tussen Kerk en
Staat.
Zoals R. Mehl in het boven reeds geciteerde artikel opmerkt, is de
sociologie vooral daarom van belang voor de theologie omdat zij de
theologen opmerkzaam maakt op de verschillende manieren waarop de
Kerk in de wereld aanwezig is en op de steeds onzekere, ambigue
situatie waarin de Kerk zich in de wereld bevindt. Doch niet slechts de
leer over de Kerk, maar ook de dogmatiek in het algemeen bezit in de
sociologie een niet te verwaarlozen hulpwetenschap.
Enkele voorbeelden, In de exegese hebben de Formgeschichte en
Bultmanns Entmythologisierung het fundamentele probleem gesteld,
dat de openbaring ons gegeven wordt in een tijdgebonden socio-culturele context. Dit probleem geldt niet alleen voor de Bijbel, maar ook
voor de Traditie. Er is in de Kerk een dogmatische traditie die noodzakelijkerwijze belichaamd wordt in historische en sociologische tradities. In La Tradition et les traditions heeft Y. Congar dit goed beschreven: „Als de katholieke Kerk, in tegenstelling met het rationalistische
of modernistische historicisme, een onderscheid maakt tussen historische traditie en dogmatische traditie, dan betekent dit niet dat zij deze
twee uiteen wil halen. Dit is juist de dwaling waartegen zij zich verzet.
Omdat de Kerk haar (dogmatische) traditie afleest van haar (menselijke) geschiedenis, is een eerlijke wetenschappelijke studie onontbeerlijk, opdat datgene wat wij de objectieve conditionering van de leer van
het magisterium en van het geloof der Kerk genoemd hebben, helemaal
verzekerd zou zijn. Er kan een 'monofysisme van de traditie' bestaan,
dat de historiciteit van de traditie verwaarloost, en omgekeerd een
'nestorianisme', dat het goddelijke in de traditie veronachtzaamt" 16).
De 'sensus ecclesiae' is inderdaad een zeer rijke, maar juist daarom
ook heel complexe werkelijkheid. Vele christelijke ideologische stromingen bestaan in de Kerk naast elkaar. De socioloog constateert dit
en hij ziet ook dat sommige meningen die een eeuw geleden nog voor
gevaarlijk werden gehouden en onderdrukt, later tot de algemene, zoal
15) P. Delooz, Conditions sociologiques de la Sainteté canonisé, 1960.
16) Y. Congar, La Tradition et les traditions, 1960, p. 269.
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niet officiële doctrine zijn gaan behoren. De studies van G. de Lagarde
over La naissance de l'esprit laic au déclin du Moyen Age, van P.
Lecler over L'histoire de la tolérance au siècle de la Réforme,
orme, van J.
Lortz over Die Reformation
ormation in Deutschland of van H. Kling, Strukturen der Kirche, zijn zeer leerrijk onder dit opzicht. Een 'kennissocio
logie' zou sommige overhaaste leerstellige uittspraken kunnen helpen
vermijden. Om te beginnen zou een heel deel van de inleiding op de
theologie -- dat over de zogenaamde theologische kwalificaties — een
goed sociologisch bad kunnen gebruiken. Zijn er meer 'sociologische'
uitdrukkingen dan b.v. 'opinio communis' (algemene opinie) of 'doctrina communior' (de meer verbreide opinie) ? Zelfs de onderwijsmethode in de theologie (ex cathedra of in discussiegroepen) ondergaat gelukkig al de invloed van de tijd.
Tenslotte is het wel overbodig, de betrekkingen tussen sociologie en
moraal te onderstrepen. Wat de filosofische ethiek betreft, heeft J.
Leclercq dit probleem aangesneden in zijn tweedelig werk, Du droit
naturel à la sociologie. Maar de bijdrage van de sociologie tot de
moraaltheologie is niet minder belangrijk. Wijzen wij b.v. op het fenomeen van de socialisering, op de leer over recht en gerechtigheid ('de
iure et iustitia') , op de studies over het gemengde huwelijk 17 ) , over de
echtscheidingen van christenen, de demografie en de plicht tot vruchtbaarheid, de gezinssociologie en de opvoeding. Veel beter dan vroeger
hebben wij inzicht in de 'circumstantiae' van de oude moralisten (de
omstandigheden welke een morele daad begeleiden) en dit stelt ons in
staat een meer realistische theologie van de christelijke akt, van de
ascese en de mystiek, uit te werken. (Waarom b.v. heeft de grote
Teresa nooit bekoringen tegen het geloof en het bestaan van de 'Goddelijke Majesteit' gehad, terwijl de kleine Thérèse daar jarenlang
zoveel onder geleden heeft?) .
We moeten besluiten. Met een citaat dan van R. Mehl: „De socioloog geeft ons de sociologische achtergrond waarop de geloofsbelijdenissen, de leerstellige formuleringen en de orthodoxieën zijn ontstaan.
Daardoor helpt hij ons beter de voorwaarden en de context te begrijpen waarin de Kerk zich incarneert. Deze voorwaarden houden voor
haar steeds tegelijkertijd een gevaar in en een kans: het gevaar dat zij
zich laat 'sociologiseren', de kans dat zij in de wereld echt tegenwoordig is".

17) B.v. B. van Leeuwen, Het gemengde huwelijk, 1959.
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Het communisme van morgen II
JAN P. SCHUYF

E
gelden reeds enige tijd als de meest liberale
D
politici van Oost-Europa. Toch slagen zij er soms in de wereld versteld te
doen staan met hun vrijzinnigheid. Een van de meest opmerkelijke theorieën
Hongaarse communisten

werd tijdens een televisie-uitzending in maart van dit jaar verkondigd door
Dr. Istvan Szirmai, de voornaamste partij-ideoloog van Hongarije. Hij erkende
openlijk, dat de afgelopen twintig jaar voor Hongarije en de overige oosteuropese landen niet succesvol waren geweest. De communisten zouden nu opnieuw
moeten beginnen. Daarbij zouden zij zich niet moeten laten leiden door de
ervaringen van de Sowjetunie. „De Hongaren moeten zelf de weg banen voor
het communisme dat in Hongarije moet worden opgebouwd". Dr. Szirmai brak
daarbij tevens een lans voor de samenwerking tussen de marxistische en nietmarxistische wereld. Bovendien wees hij er op, dat de Westerse wereld ook iets
had te bieden dat nauw aansloot bij het verlangen naar een klasseloze maatschappij, en dat de marxistische wereld niet mocht schromen dit aanbod te
aanvaarden omdat het de communistische levenswijze zou kunnen besmeuren.
Hoewel ook voor het communisme geldt, dat één zwaluw nog geen lente
betekent, zijn de opmerkingen van Dr. Szirmai uiterst interessant. Zij ademen
nl. dezelfde sfeer die ook bij een aantal marxistische filosofen te bespeuren valt.
In een vorig artikel hebben wij er op gewezen, dat een avantgarde van de
communistische wijsgeren begrippen als tolerantie en humaniteit verdedigt,
waarbij enkelen van hen zelfs trachten een dogmatisch standpunt te vermijden.
Dit vrijere denken beperkt zich echter niet tot de marxistische filosofie.
Ook waar het de problemen van de praktijk van het leven betreft, ontdekt men
meer mogelijkheden. Bij een levensbeschouwing als de marxistische is dit trouwens voor de hand liggend. Nergens is de band tussen theorie en praktijk
immers zo hecht als hier.
Het zou echter te optimistisch zijn, wanneer men uit deze veranderingen de
conclusie zou trekken, dat alle communistische ideologen en politici er met hart
en ziel achter staan. De moeilijkheden waarmee de avantgarde te kampen heeft
zijn vaak nog zeer groot. Veel nieuwe ideeën worden slechts bij wijze van
experiment uitgevoerd, waarbij de partijleiding met een uiterst kritisch en vaak
ook angstig oog toeziet. Het communisme van vandaag mag dan al veel van
haar scherpe — stalinistische — kanten verloren hebben, in wezen behoort het
nog tot de leninistische traditie. Pas wanneer na de destalinisatie ook een
deleninisatie zal hebben plaats gevonden, is er binnen de marxistische wereld
iets wezenlijk veranderd.
De avantgarde van de marxistische filosofen beroept zich reeds niet meer
expliciet op Lenin. Zij trachten weer tot de oerbron van het marxisme terug te
keren: Karl Marx zelf. Gewapend met de kritische beginselen van Marx denken
zij over de hedendaagse problemen. De avantgarde die zich met de praktijk van
het leven bezig houdt gaat op dezelfde wijze te werk. Zij willen de economische, politieke, artistieke en profaanwetenschappelijke problemen oplossen met
het begrippen-arsenaal van Marx, waarbij zij veel van de analyse en uitspraken
van Marx relativeren. De marxistische beginselen dienen nog slechts als een
achtergrond, niet meer als doorslaggevende argumenten.
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In zo goed als alle landen van Oost-Europa vinden wij op een of ander
gebied een dergelijke avantgarde. Overal vormt deze avantgarde een kleine
minderheid, maar het is een groeiende minderheid, die naar onze overtuiging
het communisme van morgen bouwt.
Libermanisme of liberalisme
In de Sowjetunie is het vooral de economie die op een nieuwe wijze wordt
aangepakt. Verwonderlijk is dat niet, want het gaat niet goed met de Sowjetrussische economie. De levensstandaard moge dan al heel behoorlijk zijn, de
economen maken zich toch ernstige zorgen. Zelfs de meer dan royale leningen
en schenkingen aan de ontwikkelingslanden kunnen de interne moeilijkheden
niet verdoezelen.
Ook in de Sowjetunie is men gaan ontdekken, dat het economische leven
steeds ingewikkelder wordt. En waar de traditie hier nog steeds zweert bij de
plan-economie, komt men voor onmogelijke situaties te staan. De arbeidstijd
die aan planning besteed wordt neemt toe met het kwadraat van de produktie.
Dat wil zeggen, dat in 1980 — het jaar, waarin het communisme volgens het
nieuwe partijprogram gerealiseerd zal zijn — alle volwassenen een volledige
dagtaak bij de planbureaus zullen hebben. Er blijven dan geen werkkrachten
meer over om de plannen ook uit te voeren.
Dat zou echter nog tot daar aan toe zijn als de plannen ook maar iets met de
werkelijkheid te maken hadden. Maar ook daar hapert het. De Sowjetburger
merkt dat bijna dag aan dag, doordat hem een overvloed vang goederen wordt
aangeboden die hij niet direct nodig heeft, terwijl sommige alledaagse artikelen
niet te krijgen zijn. Begin 1964 was er een inventarisoverschot van 2,5 miljard
roebel, goederen die de Sowjetburgers niet wensten te kopen, ofwel omdat zij
ze niet nodig hadden, ofwel omdat de kwaliteit niet deugde. Want ook in de
Sowjetunie begint met de stijgende welvaart de kieskeurigheid van de koper
toe te nemen. Zo is daar ook de paradoxale situatie ontstaan, dat er pas werkelijk economische moeilijkheden komen zodra de welvaart aanmerkelijk stijgt.
De Oekraiense hoogleraar Liberman heeft als eerste zijn licht over al deze
problemen laten schijnen. Meer dan twee jaar geleden publiceerde hij een
artikel in de Prawda, waarin hij een aantal liberaliserende voorstellen deed.
De hele planologie moest warden herzien en begrippen als winst en premie
moesten hun plaats krijgen in de Sowjeteconomie. Zelden is er in de Sowjetunie zulk een open ideologische strijd gevoerd als naar aanleiding van Libermans stellingen. De partijleiders — met name Chroesjtsjow — hielden zich op
de vlakte, maar stonden wel een enkel experiment toe.
Het duurde echter twee jaar voordat de nieuwe richting een groot offensief
begon. Een aantal hoogleraren bekritiseerde het bestaande systeem en eiste
ingrijpende hervormingen in de geest van Liberman. Zelfs een industrie-koning
uit Leningrad, Koelagin, wierp zich als kampioen van de nieuwe richting op
door in de Prawda aan de hand van zijn eigen ervaringen een boekje open te
doen over de benarde situatie van de economie.
Na twee jaar meldde de geestelijke vader van dit alles, Liberman, zich opnieuw in de Prawda met een artikel „Nogmaals over plan, winst en premie".
Hij stelde voor een soort supersowjet op te richten welke de wetten voor een
daadwerkelijke hervorming moest voorbereiden.
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Het beslissende kenmerk van de economische prestatie van een bedrijf moest
volgens Liberman gevormd worden door de winst, een woord dat tot dan toe
in de communistische woordenboeken niet voorkwam. Uit de winst moesten de
premies worden betaald — in eerste instantie aan de leiders van het bedrijf —
volgens het beginsel „voor hoge prestaties een hoge beloning".
Winst en rentabi li teit kunnen natuurlijk alleen maatstaven van de economie
zijn wanneer in de plaats van de door de staat vastgestelde prijzen variabele
prijzen treden. De prijspolitiek zou dan ook niet meer door de staat moeten
worden bepaald maar door de ondernemers. Vandaar ook Libermans leuze:
,,wat in het belang is van de maatschappij — vertegenwoordigd door de staat —
is ook in het belang van elke onderneming en haar arbeiders".
In wezen is dit ook het beginsel van de vrije economie. Verdienen door
dienen; uit egoistische motieven altruïstisch handelen. De vrije markt is veel
intelligenter dan welk planbureau ook. De markt beveelt en controleert de
produktie. Deze wet van de vrije markt — al meer dan twee eeuwen geleden
door Adam Smith ontdekt en ook Karl Marx niet onbekend — duikt nu
opnieuw op in de marxistische theorie van Liberman.
Maar zowel Liberman als andere revisionisten zijn Sowjetpatriotten. De
wortels van het marxisme willen zij niet aantasten, doch zij zoeken slechts een
uitweg om de Sowjeteconomie weer uit het slop te halen.
Zij willen ook geen 'herstel van het kapitalisme'. Een vrije economie is niet
noodzakelijk kapitalistisch of monopoolkapitalistisch. Professor Liberman keert
zich in zijn artikel dan ook tegen een aantal commentatoren uit het Westen.
Hij verwijt hen dat zij zijn theorie als 'een overgang naar het vrije ondernemerschap' interpreteren. Deze interpretatie is volgens Liberman onjuist. In de
Sowjetunie zou de efficiency van de produktie beter aan de winst afgelezen
kunnen worden dan in de kapitalistische landen. Bovendien kan de winst in de
Sowjetunie nooit kapitaal worden, omdat niemand voor zijn premies produktiemiddelen kan kopen. Tenslotte zou ook de centrale planning niet worden afgeschaft. Het gaat er bij Liberman slechts om „de bedrijven te bevrijden van de
details van een bekrompen controle".
Men zou professor Liberman en zijn medestanders onrecht aandoen, wanneer
men deze nieuwe theorie als liberalistisch of liberaal zou betitelen. Ook deze
revisionisten willen in beginsel vasthouden aan de plan-economie. Het gaat er
slechts om de methoden en werkwijzen te veranderen. Zij maken een duidelijk
onderscheid tussen de 'grote' en de 'kleine' planning. De eerste aanvaarden zij,
de tweede wordt verworpen. Zij verzetten zich tegen starheid en tegen de
inmenging van de autoriteiten waar het gaat om de details van de bedrijfsvoering. Zij wensen de economie met economische beginselen te voeren en willen
weer i n economische categorieën denken in plaats van in ideologische. Men
dient daarbij te bedenken, dat ook een 'niet-kapitalistische', marxistische economie recht van bestaan heeft, mits het werkelijke economie blijft.
Deze nieuwe zienswijze van Liberman heeft niet alleen grote betekenis voor
de hervorming van de Sowjetrussische economie. Er is ook een ideologische
implicatie. Enige tientallen jaren lang heeft er in de Sowjetunie geen economische wetenschap bestaan. De 'economen' moesten zich er toe beperken de
traditionele zinnen van Marx en vooral van Lenin over te schrijven. Nu blijkt
de economie een wedergeboorte te beleven. De economische waarheid wordt
niet meer afgemeten aan de citaten van Lenin, maar aan de realiteit. En men
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gaat er zelfs toe over te erkennen dat iets waar kan zijn ondanks het feit dat
het niet van Lenin stamt.
In feite betekent dit alles een verdere consequentie van de destalinisatie.
Het vrije denken, of liever nog: het rekening houden met de werkelijkheid,
krijgt nieuwe kansen. Men mag echter niet vergeten dat die werkelijkheid een
Sowjetrussische werkelijkheid is, dat wil zeggen een realiteit die door 48 jaar
communisme wordt bepaald. Het vrije denken van Liberman blijft dan ook op
zijn minst binnen het raam van het marxisme, wat men hem overigens moeilijk
kan verwijten. Hij wil immers de Sowjeteconomie tot ontwikkeling brengen en
moet daarbij noodzakelijk zowel wat zijn denken als wat zijn mogelijkheden
betreft binnen de marxistische grenzen blijven. Doch binnen deze grenzen is
hij bereid om van een aantal dogma's af te stappen.
Zijn huidige invloed heeft Liberman zonder enige twijfel mede te danken
aan het feit, dat de economische situatie van zijn land inderdaad in een impasse
verkeert. Doch men kan niet ontkennen, dat de vrijmoedigheid waarmee Liberman en de zijnen kunnen spreken, er een teken van zijn dat ook in de hoogste
kringen van de Sowjetrussische communistische partij het gevoelen doorbreekt,
dat men bereid moet zijn om dogmatische standpunten op te geven.
Het monopolie van de waarheid
Meer dan elders in de communistische wereld wordt er in Joegoslavië gestreden voor een vrijheid van denken. Wie het politieke, culturele en economische
leven van dit land overziet moet inderdaad erkennen, dat op zijn minst de
laatste twee levensgebieden een grote mate van vrijheid kennen. Moeilijkheden
zoals zich bij het geval Djilas en onlangs bij het geval Mihajlov hebben voorgedaan, zijn zeer zeldzaam. Zij moeten bovendien eerder verklaard warden door
buitenlandse bindingen dan door innerlijke overtuiging.
Ondanks de grote mate van vrijheid waarover de Joegoslaven zich verheugen,
is er ook hier een ideologische strijd gaande tussen een behoudsgezinde en een
progressieve groepering. Het gaat daarbij vooral om sociologische en educatieve
kwesties, m.a.w. over de vraag: hoe moet het maatschappelijk leven binnen de
grenzen van ons systeem worden geconstitueerd en op welke wijze kunnen
wij bij de vorming van de socialistische mens de humanistische beginselen
waarborgen. Voor de Joegoslavische communisten is juist de educatieve opdracht
van groot belang. (cfr. mijn artikel „Communisme en democratie: een Joegoslavisch experiment" in Streven, februari, 1965) .
De discussie over deze problemen is na afloop van het achtste congres van
de „Bond van Communisten van Joegoslavië" weer hervat. Een van de meest
interessante bijdragen is een artikel dat in Knjizevne Novine (De literaire
krant) van 6 maart verscheen. De schrijfster, Zagorka Pesic-Golubovic, verdedigt zich hierin tegen de aanvallen welke zij van de conservatieve, dogmatische
zijde te verduren heeft. Haar standpunt wordt reeds duidelijk vertolkt door
de titel van het artikel: „Meningsverschillen of de pretenties op een ideologisch
monopolie".
De schrijfster verwijt de dogmatisten dat zij in naam van een alleenzaligmakende interpretatie van het marxisme alle andere interpretaties afdoen als „een
niet begrijpen van het wezen van het socialisme". Zij ontkent, dat haar ideeën
— die door een belangrijke avantgarde in Joegoslavië gedeeld worden — een
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„utopische kritiek op de bestaande (socialistische) maatschappij" of een „abstract humanisme" vormen. Zij wenst slechts dat de socialistische beginselen
geconfronteerd worden met een verdiept humanistisch standpunt. In concreto
komt dat neer op een drietal wensen.
1. De relatie tussen kapitalisme en socialisme dient gedefinieerd te worden
met betrekking tot de veranderingen die hebben plaats gevonden in het kapitalisme en in de hedendaagse wereld, en met betrekking tot de nieuwe problemen
waarvoor de mensheid en de mens momenteel staat, waarbij dan des te krachtiger de voordelen van het socialistische systeem als humanistische verbondenheid
onderstreept zouden kunnen warden.
2. Er dient duidelijker te worden vastgesteld welke de beginselen zijn volgens welke het proces van de politieke en economische bevrijding permanent
begeleid zal worden door het tot stand komen van nieuwe intermenselijke
verhoudingen in de maatschappelijke sfeer en door de realisering van nieuwe
hogere menselijke behoeften in de persoonlijke sfeer.
3. Het zelfbestuur van het werkende volk als vorm van politieke emancipatie
mag niet in een machtsstrijd ontaarden of in een plaatselijk bureaucratisme.
Deze drie punten benadrukken elk op een andere wijze de noodzakelijkheid
van een humanistische georiënteerdheid. Dat de emancipatie van de mens, het
bevrijden van de vervreemding, ook volgens Karl Marx een totale emancipatie
moest zijn, beargumenteert de schrijfster met enkele citaten van Marx. „De
mens is geen abstract wezen, dat buiten de wereld hokt. De mens, dat is de
menselijke wereld, de menselijke staat, de menselijke maatschappij". Naar
aanleiding van deze en andere teksten van Marx vermag de schrijfster dan ook
niet te begrijpen waarom het utopisch zou zijn de doelstellingen van het
socialisme zodanig te formuleren, dat ze ver boven de politieke en economische
bevrijding van de vervreemding uitgaan. Zowel in theorie als in praktijk moeten
de humanistische beginselen worden ontwikkeld: dat wil zeggen een herwaardering van de menselijke persoon, van de menselijke arbeid en van de menselijke noden.
In het verleden ontbraken de politieke en economische voorwaarden om
deze humanistische ideeën tot ontwikkeling te laten komen. Momenteel kan
men daar echter niet meer aan voorbij gaan. Wat gisteren niet mogelijk was,
kan vandaag al geprobeerd worden en zal morgen zelfs noodzakelijk zijn.
De schrijfster benadrukt dan ook, dat alleen een levend marxisme de moeite
waard is. Iedere monopolisering van de marxistische waarheid leidt tot verstarring en dogmatisme. En juist daardoor wordt het marxisme onvruchtbaar.
In dit opzicht heeft de schrijfster in ieder geval enkele passages uit het
Programma van de Bond van Communisten van Joegoslavië bij de hand die
haar in het gelijk schijnen te stellen. „Het marxisme is niet een voor eens en
altijd vastgelegde leer, noch een dogmatisch systeem. Het is een theorie van het
maatschappelijk proces, dat zich ontwikkelt via elkander opvolgende historische
fasen".
Terecht beschouwt de schrijfster dit als een ruimschoots voldoende argument
om ieder ideologisch monopolie af te wijzen. „Het verplicht ons dat we niet
toestaan dat het marxisme ontaardt in een steriel dogma en dat het gaat dienen
als een rechtvaardiging van anti-humanistische doelstellingen".
In ons vorige artikel („Het communisme van morgen I” in Streven, april
1965) kwamen wij tot de conclusie, dat het Poolse marxisme haar leninistische
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trekken had verloren. Het standpunt van het alleenzaligmakende dogma was
verlaten Kolakowski's filosofie was niet meer de enig mogelijke, maar een ,,filosofie onder andere".
Deze zelfde gedachte vindt men ook terug bij de Joegoslavische avantgarde.
Deze is wel minder wijsgerig geïnteresseerd dan de Poolse avantgarde, maar
waar het de praktische vormgeving van de maatschappij betreft, stelt zij zich
op hetzelfde standpunt. Juist de idee van de demonopolisering van de waarheid
staat hier centraal. Natuurlijk is men er nog wel van overtuigd, dat de socialistische maatschappij een betere vorm is, maar men voegt daar dan toch vaak aan
toe „voor Joegoslavië". Men erkent zelfs, dat voor bepaalde landen een gematigd kapitalisme niet uit den boze behoeft te zijn.
Zo is in de Joegoslavische visie de marxistische maatschappij ook een „maatschappij onder andere". In feite betekent dit overigens slechts een consequente
doorvoering van de idee van de vreedzame coëxistentie, het vreedzaam naast
elkaar bestaan van verschillende maatschappelijke systemen.

Marxistische tolerantie
Begrippen als 'vreedzame coëxistentie' en 'tolerantie' zijn onverbrekelijk met
elkaar verbonden. De afgelopen jaren hebben de verschillende communistische
partijen elk op hun eigen manier benadrukt dat zij tot zulk een tolerantie bereid
waren. In Hongarije heeft Kadar zijn oorspronkelijke leuze „Wie niet voor mij
is, is tegen mij" veranderd in „Wie niet tegen mij is, is voor mij". Deze
ommekeer heeft niet alleen de rust in zijn land doen terugkeren, maar ook bij
voorbeeld onderhandelingen met het Vatikaan mogelijk gemaakt. In Polen
wijzen de communisten er voortdurend op dat een samenwerking tussen hen
en de katholieken gewenst en noodzakelijk is. Dat voorbeeld wordt momenteel
ook in Tsjechoslowakije gevolgd.
Deze tolerante houding werd het meest expliciet geformuleerd in het zogenaamde „Testament van Togliatti". Deze inmiddels overleden leider van de
Italiaanse communisten hield in zijn laatste geschrift een vurig pleidooi voor
principiële tolerantie, zowel waar het de communisten onderling betrof (zelfs
ten aanzien van de Chinese communisten), als ook met betrekking tot andersdenkenden (in concreto noemde hij met name katholieke groeperingen) . Toch
kan men zich afvragen of al deze bewijzen van tolerantie en toenadering niet
eerder uit de nood dan uit een wezenlijk marxistische overtuiging geboren zijn.
Deze twijfel is niet zo vreemd, wanneer men bedenkt, dat zij ook gerezen is
ten aanzien van de christelijke tolerantie. Evenals het marxisme kent ook het
christendom een aantal zekerheden waarvan het niet kan afstappen. En waar
het christendom geinstitutionaliseerd wordt (bij voorbeeld in de katholieke
kerk) bevindt het zich in dezelfde positie als het geïnstitutionaliseerde marxisme: het bezit een onaantastbaar dogma, dat vrijwel iedere tolerantie uitsluit.
De ontwikkelingen binnen de Kerk wijzen echter uit, dat er wel degelijk
een tolerantie mogelijk is, die dan evenwel ten koste komt van de zekerheid
waarmee men altijd het dogma beleden heeft. Dat daarmee echter nog niet de
waarheid staat of valt blijkt uit de werken van vele moderne theologen. De
tolerantie verdiept de waarheid juist.
Eenzelfde proces speelt zich ook binnen, het marxisme af. En evenals bij de
Kerk begint het ook hier van onder af, met andere woorden door degenen die
niet zo nauw bij de institutionalisering betrokken zijn. Hun invloed op het
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apparaat is er echter niet geringer om, al kan het lang duren voor die invloed
uiteindelijk de top heeft bereikt.
In alle communistische landen bestaan op het moment kleine groeperingen,
die wij niet zonder reden een avantgarde hebben genoemd. Zij hebben nog
geen onmiddellijke invloed. Het zal beslist nog enige tijd duren voordat professor Liberman ook de partijleiders voor zijn economische visie zal hebben gewonnen. Filosofen als Kolakowski en Schaff hebben voorlopig nog geen invloed op
de politieke besluiten van Gomulka. Avantgardisten als Zagorka Pesic-Golubovic
zullen vooralsnog niet kunnen bereiken, dat alle Joegoslavische ideologen hun
interpretatie van het marxisme zullen relativeren.
Het belangrijke van deze avantgarde is echter, dat zij persoonlijk overtuigd
is van de noodzaak van een tolerantie, dat zij met verwijzing naar de ondogmatische houding van Marx iedere dogmatisme veroordelen, en dat zij zich
tenslotte opwerpen als verdedigers van menselijke waarden.
Er is echter ook nog een andere overweging. Het geïnstitutionaliseerde
marxisme zelf, de partij en de partijleiding, begint langzamerhand overal in te
zien, dat een zekere tolerante houding onvermijdelijk is. Nu de revolutie ver
in het verleden ligt en de verschillende communistische landen tot een zekere
stabilisering zijn geraakt, wordt de partij dagelijks geconfronteerd met de mens.
De communisten hebben ontdekt dat er talloze mensen zijn die om de een of
andere of om zeer vele redenen; geen communist wensen te zijn, maar die zich
wel willen inspannen om een rustig dagelijks leven te leiden, om naar vermogen
iets bij te dragen tot de algemene welvaart, zelfs tot de wereldvrede. Filosofische
en ideologische strubbelingen maken de verhoudingen er niet beter op. De
redelijkheid — die men ook bij de partijleiders moet veronderstellen — eist
dus een zekere soepelheid, zeker ook waar het de jongere generaties betreft. Dat
de jeugd niet gemakkelijk enthousiast kan worden voor onaantastbare en
veelal abstracte dogma's, ontdekken de communistische ideologen evenzeer als
de katholieke theologen. Voor een levend, humaan marxisme kan men deze
jeugd echter op dezelfde wijze winnen als voor een levend, humaan christendom.
Daarom moet echter ook de partijleiding zich wel soepel tonen ten aanzien
van het marxistische dogma. Een zekere mate van tolerantie is onvermijdelijk.
Men moet meer ruimte laten voor een vrij denken, zoal niet van harte, dan toch
door de nood van het moment gedwongen,.
Toch blijft dan nog de vraag staan, of er binnen het marxisme wezenlijk van
tolerantie sprake kan zijn. De avantgardisten menen dat dit inderdaad het geval
is, en zij verkondigen dat luid. De partijfunctionarissen durven dit op het ogenblik niet openlijk meer te ontkennen, maar zij bevestigen het evenmin. Het
verleden heeft aangetoond hoe intolerant het communisme zijn kan, en hoe deze
intolerantie zelfs tot dogma werd verheven. Zou deze intolerantie inhaerent zijn
aan het marxisme? In ieder geval wel aan het stalinisme en vermoedelijk toch
ook aan het leninisme. Degenen die weer tot de bronnen van het marxisme
terug gekeerd zijn, bewijzen echter, dat een marxistische tolerantie niet absoluut
onmogelijk is.

Perspectief van het communisme
De veranderingen in de communistische wereld worden vooral gekenmerkt
door een soepeler houding ten opzichte van het marxistische dogma. Dit heeft
ongetwijfeld ook een soort 'geestelijk revival' van het communisme met zich
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mee gebracht. Hieruit resulteerde weer een grote belangstelling voor het communisme van de kant van niet-marxisten, met name van christenen.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat vele communisten momenteel gunstige
kansen zien voor hun systeem. Volgens Radowski, hoofdredacteur van het
Poolse weekblad Polityka, is de belangrijkste ontwikkeling binnen het wereldcommunisme niet het conflict tussen Moskou en Peking, maar de politieke en
ideologische opleving van de communistische partijen in de kapitalistische landen. Hij wijst op de vruchtbare contacten met sociaaldemocraten in West-europa,
met name Frankrijk, op de groeiende invloed der Skandinavische communisten
en op de verkiezingssuccessen in Italië.
Ook andere berichten wekken de indruk, dat het wereldcommunisme weer
goede mogelijkheden ziet in West-europa. Het laatste nummer van het in Praag
verschijnende Vraagstukken van vrede en socialisme is aan dit vraagstuk gewijd.
De Italiaan Sereni wijst in dit nummer bij voorbeeld op de zichtbare versterking
van het staatsmonopolie, terwijl de arbeiders sterker worden uitgebuit. Het is
duidelijk, dat de communistische verwachtingen voor West-europa vooral zijn
geïnspireerd door de successen in Italië. Vandaar dat men; weer toenadering
zoek tot andere „progressieve" partijen. In dezelfde aflevering van Vraagstukken van vrede en socialisme schrijft de Oostenrijkse communist Furnberg dat
in de toekomst na een communistische revolutie het éénpartijsysteem geen regel
meer zal zijn. Uit deze en soortgelijke uitlatingen van communistische zijde kan
men zeer zeker opmaken dat alle toenaderingspogingen in zekere zin zijn terug
te voeren tot het klassieke marxistische beginsel van de wereldrevolutie, zij het
dat men deze revolutie op vreedzamer wijze denkt te voeren dan in het verleden.
Maar er is ook nog een andere reden waarom de communistische leiders
toenadering zoeken tot andere 'progressieve groeperingen'. De ideologische
onzekerheid in het eigen kamp en het optreden van de avantgardisten met hun
vaak gewaagde revisie van het marxisme hebben de politici doen beseffen dat
het communisme tientallen jaren lang in een intellectuele isolatie heeft geleefd.
Een toenadering tot andere progressieve krachten kan de communisten uit hun
isolement halen. Zelfs de Nederlandse communisten blijken daar niet blind
voor te zijn, getuige het feit dat zij onlangs een symposion hielden over onderwerpen als „Communisme en democratie" en „Communisme en christendom".
Dat alles bewijst dat de communisten hun expansieve ideeën beslist niet
hebben opgegeven. Zij hebben echter kennelijk wel begrepen, dat een gematigde
koers en een zekere mate van tolerantie, anti-dogmatisme en humanisme meer
sympathisanten trekken dan het stalinisme met zijn starheid vermocht.
Het communisme van morgen
Men kan zich afvragen of dit alles op een gunstige ontwikkeling wijst. Velen
zullen er van overtuigd zijn, dat een communisme, ontdaan van haar uitwassen
en bekleed met een soort humaniteit, eigenlijk nog veel gevaarlijker is dan een
communisme dat hard toeslaat en zich onverzoenlijk toont.
Voor die vrees is wel enige reden. Maar zij houdt toch te weinig rekening met
een onomstotelijk feit. Bij een confrontatie van het communisme met andere
'progressieve richtingen' (waaronder door de communisten ook het katholicisme van Paus Johannes wordt gerekend) gaat de invloed in beide richtingen. Dat
het communisme niet ongevoelig is voor invloeden van buiten heeft de ontwikkeling van de laatste jaren bewezen. In dit zowel als in het vorige artikel hebben
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wij een aantal facetten van die ontwikkeling aangewezen. Dat de begrippen
humanisme en tolerantie opnieuw iets zijn gaan betekenen bij marxistische denkers en ideologen, is beslist voor een groot deel aan niet-marxistische invloeden
te danken.
Zelfs wanneer men oog heeft voor de downs welke na iedere up in het
communisme volgen, kan men toch duidelijk een stijgende lijn in de ontwikkeling onderscheiden. Waar het Europa betreft, kan men de gang van deze
ontwikkeling zelfs geografisch bepalen. Over het algemeen worden de nieuwe
ideeën binnen het communisme het eerst in Frankrijk en Italië ontwikkeld.
Daarna dringen zij door tot Centraal-europa, in eerste instantie in Polen en
Joegoslavië. Vervolgens winnen zij ook terrein in de overige satellietstaten, om
tenslotte zelfs heel voorzichtig en met mate in de Sowjetunie te worden opgenomen.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op dit proces. Maar sinds Moskou niet
meer het centrum van het wereldcommunisme vormt, verloopt de grote lijn der
ontwikkeling als hierboven geschetst.
Wanneer men dat voor ogen houdt, kan men ook beslist optimistisch zijn
over de gestalte van het communisme van morgen. De positieve waarden van
enkele marxistische ideeën van het ogenblik leven zeer sterk onder Franse en
Italiaanse communisten. Het zijn deze positieve waarden waarmee ook de nietmarxisten zich kunnen verenigen.
De trend van humanistische en tolerante ideeën — verband houdend met een
afwijzen van het dogmatisme — blijkt zich door te zetten en gaat steeds meer
terreinen van het leven omvatten. Het is niet irreëel te verwachten dat dit ook
de kenmerken zullen zijn van het communisme van morgen.
De veranderingen welke de laatste jaren in Oost-europa plaats vinden worden
vaak ook als een 'verburgerlijking' geïnterpreteerd. Dat lijkt ons niet juist. De
wens is hier vermoedelijk de vader van de gedachte. Een verburgerlijkt communisme zou immers ontegenzeggelijk minder gevaar vormen voor de niet-communistische wereld.
Liever dan van verburgerlijking willen wij hier echter van een, werkelijk
revival spreken. Daarin staat het communisme trouwens niet alleen. Ook het
christendom in haar vele schakeringen en ook het hindoeisme kennen momenteel een sterk revival. Dit herlevingsproces omvat momenteel de hele wereld, en
het is niet verwonderlijk dat ook het communisme daar een deel van mee krijgt.
Doch juist waar dit revival van het communisme evenals het christelijk revival
meer aandacht krijgt voor de humaniteit, wordt het communisme er wel „minder
gevaarlijk" om. Minder krachtig wordt het er echter niet door. Integendeel.
Iedere herleving wekt juist kracht op.
Het communisme van morgen zal dan ook die trekken vertonen welke de
marxistische avantgarde nu reeds voorstaat. De ideeën van humaniteit, tolerantie
en anti-dogmatisme zullen langzaam groeien, tot zij niet meer alleen het bezit
zijn van een avantgarde, maar van allen die zich communist noemen. Met het
leninisme heeft dit communisme dan niet veel meer van doen, want dit predikte
juist vaak de onverzoenlijkheid. Zoals het stalinisme is gevallen, kan echter ook
het leninisme vallen. Het revival van het marxisme zal dan een feit zijn. En
pas dan kan men van een reële mogelijkheid tot vreedzame coëxistentie spreken.
De geschiedenis zal het moeten uitwijzen. Maar de tekenen van dit ogenblik
verwijzen bijzonder duidelijk naar die toekomst.

Egypte's revolutie: een derde weg?
TH. SICKING S.J.

is een van de vele ontwikkelingslanden die proberen zich na een
E GYPTE
revolutie een nieuw onafhankelijk bestaan op te bouwen. Nassers revolutie

is echter een heel bijzondere. Hij gaat zijn eigen weg: een socialisme zonder
klassenstrijd en — voorlopig althans — zonder dictatuur van het volk; een
kapitalisme dat een staatskapitalisme is, dirigistisch, zonder echter het persoonlijk initiatief en het persoonlijk bezit te elimineren. Hij wil zich door geen
enkele leer of ideologie de wet laten voorschrijven, noch door de westerse, noch
door de communistische; hij laat zich uitsluitend leiden door Egypte's eigen
situatie. Deze wordt in grote mate bepaald door politieke factoren (de jarenlange bezetting door de Engelsen en Egypte's positieve neutraliteit na de revolutie) en door de culturele structuur (de grote invloed van de Islam) . Vooral
dit laatste punt verdient een studie apart, die misschien later eens kan komen.
Hier beperken we ons echter tot de sociale en economische aspecten van Egypte's
ontwikkeling; Nassers politieke keuze speelt daar vanzelfsprekend indirect een
rol in1).
Egypte's eigen probleem
De problemen waarvoor Egypte een oplossing moet vinden, zijn geweldig
groot. Omdat het voor het overgrote deel van de landbouw leeft, is het slechts
voor een zeer klein gedeelte bewoonbaar: dat deel waar het Nijlwater kan
komen. Doordat 96,6% van het land droge woestijn is, bedraagt de feitelijke
bevolkingsdichtheid 740 inwoners per km2 (in Nederland wonen 'slechts' 359,
in België 300 inwoners per km 2 en door hun industrialisatie zijn deze landen
veel minder van de grond afhankelijk) . Egypte's bevolking neemt ieder jaar toe
met 2,4%, d.w.z. met 648.000 mensen. Wil men voor deze mensen werk en
voedsel vinden, dan moet het bouwland ieder jaar met 2,4% uitgebreid worden.
Dan is er echter nog niets gedaan om het land vooruit te helpen. Meer dan de
helft van de 27 miljoen Egyptenaren hadden in 1957 een jaarinkomen van niet
meer dan 4 Egyptische ponden (1 pond is ongeveer f 8 of 112 BF), een van
de allerlaagste inkomens van de wereld.
Zoals de meeste ontwikkelingslanden is Egypte een land met een monocultuur: de hele nationale economie hangt af van één produkt, de katoen. Ook nu
nog maakt de katoen 75% uit van de totale export. Dit maakt het land bijzonder
kwetsbaar en verklaart mede Nassers zorg om zich aan geen enkel blok en geen
enkele mogendheid te binden. Toen Engeland en Frankrijk na de revolutie van
1 ) Veel in dit artikel is ontleend aan een onuitgegeven geschrift van Prof. F. Bézy,
dat deel zal uitmaken van een boek dat deze binnenkort gaat publiceren. Hij doceert
economie van de ontwikkelingslanden aan de Universiteit te Leuven en is tevens
verbonden aan de Universiteit Lovanium te Leopoldsburg. Hij interesseert zich bijzonder voor de ontwikkelingen in Egypte, waar hij verschillende malen geweest is en ook
enkele cursussen heeft gegeven.
Voor een goede en uitgebreide beschrijvig van de historische en politieke ontwikkeling in Egypte sinds Napoleon er zijn intocht hield, verwijzen we naar Jean et Simone
Lacouture, L'Egypte en mouvement, Ed. du Seuil, Paris, 1962, 2e druk.
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1952 en na de Kanaalcrisis van 1956 hun markt voor de Egyptische katoen
steeds verder sloten, was Egypte reddeloos verloren geweest, indien de communistische landen niet bereid geweest waren deze katoen te kopen. Om echter aan
de overheersing van één enkel communistisch land te ontkomen, verdeelde
Nasser nu de export over verschillende communistische landen. Onderstaande
tabel geeft een overzicht van de Egyptische export voor de revolutie, drie jaar
erna en vier jaar na de Suez-crisis. De cijfers zijn gegeven in 1 miljoen Egyptische ponden.
IMPORT

EXPORT
1950

1955

1960

8

62

40

22

9

6

19

32

13

22

40

14

14

73

118

88

68

183

225

1960

1950

1955

53

20

6

8

Verenigde Staten

15

9

10

Communistische landen

20

39

99

Andere landen

81

62

66

175

138

192

213

Frankrijk + Engeland
West-Duitsland

Totaal

Van de 99 miljoen pond die in 1960 naar de communistische landen zijn
uitgevoerd, ging er 30,9 naar de USSR, 15,5 naar de Chinese Volksrepubliek,
13,5 naar Joegoslavië, 10,1 naar Oost-Duitsland 7,7 naar Polen, 3,8 naar Roemenië, 2,1 naar Hongarije en 1,9 naar Bulgarije.
Door hetzelfde principe laat Nasser zich leiden in de hulp die hij in het
buitenland zoekt voor zijn industrialisatieplannen. Weigeren de Verenigde
Staten de Assoean-dam te financieren, dan aanvaardt hij de steun van Rusland.
Krijgt hij geen technici uit Amerika of West-Duitsland, dan haalt hij ze uit
Oost-Duitsland (cf r. het recente bezoek van Ulbricht aan Kaïro) . Wordt hij
werkelijk in het nauw gedreven, dan vult hij zijn gebrek aan economische macht
aan met de politieke macht die hij bezit als leider van de Arabische landen.
Maar belangrijker dan deze politieke keuzen zijn voor onze opzet de economische en sociale aspecten van Nassers revolutie.
Zoals in alle ontwikkelingslanden heerst ook in Egypte een grote ongelijkheid
in de verdeling van het bezit, grond en geld. De kleine, rijke aristocratie, die
lange tijd een steunpunt geweest is voor de buitenlanders (de Engelsen) die het
land domineerden, heerst over de grote massa armen. Onderstaande tabel laat
zien hoe het grondbezit zich ontwikkelde sinds 1894 2) .
minder dan 2,1 ha

1894
1914
1930
1952

% der

% van het

grondbezitters

83,3
91.3
93,1
94,3

2,1 ha - 21 h

meer dan

21 ha

% van het

% der

% van het

bouwland

% der

grondbezitters

bouwland

grondbezitters

bouwland

21,7
26,7
31,6
35,4

15,4
8,5
6,3
5,2

34,3
30,4
29,6
30,4

1,3
0,8
0,6
0,5

44
43,9
38,7
34,2

2 ) De statistieken die Egypte betreffen, rekenen steeds in feddan (= 0,42 ha).
Voor de overzichtelijkheid hebben wij deze maat hier omgerekend in ha. De categorieën van deze statistiek luidden dus oorspronkelijk: minder dan 5 feddan, 5-50 feddan,
meer dan 50 feddan.
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In 1952 (het jaar van de revolutie) bezat dus 94% van de grondbezitters niet
meer dan 35% van het land, terwijl een zeer kleine groep (0,5%) in het bezit
was van 34,2% van het bouwland. De grootgrondbezitters exploiteerden zelden
zelf hun grond, daarvoor hadden zij hun ambtenaren en andere tussenpersonen:
75 % van de grond was verhuurd of onderverhuurd.
Toen Nasser en zijn groep 'Vrije Officieren' de macht overnamen, moeten zij
als volgt geredeneerd hebben. Voor alles moet er geïndustrialiseerd worden. Dit
was niet alleen het enige middel om Egypte's economische onafhankelijkheid te
waarborgen en een bestaansmogelijkheid te scheppen voor de snel groeiende
bevolking, maar het was ook het enige (indirecte) middel om de situatie in de
landbouw gezond te maken. Een directe aanpak van het landbouwprobleem leek
immers geen oplossing te bieden. Wanneer het land gelijk verdeeld zou warden
over de fellahs, zou ieder gezin 1,6 feddan krijgen, en dat is slechts de helft van
wat één gezin normaal bewerken kan en van wat het nodig heeft om zich een
normaal bestaan te verwerven. In plaats van de 'verhulde werkeloosheid' die er
nu heerst, waarbij vrijwel iedereen werk heeft, doch slechts 60% van zijn werkcapaciteit gebruikt, zouden dan 50% der fellahs helemaal zonder werk komen.
Zelfs met de meest vooruitstrevende plannen van ontginning en irrigatie is deze
overvloed aan werkkrachten niet op te vangen. Een verbetering van de produktiemethoden, zodat minder fellahs meer werk kunnen verzetten, zou de overbevolking nog erger maken. Een radicale landbouwrevolutie zou, voordat ze
positieve vruchten af kan werpen, eerst een nog grotere ellende veroorzaken.
De produktiviteit van het land kan overigens niet belangrijk toenemen, ze levert
nu reeds twee tot drie oogsten per jaar. Om die redenen bevroor Nasser de
situatie op het land. De technici en de energie die een landbouwhervorming zou
vergen, en dan nog zonder onmiddellijk resultaat, richtte hij op de industrialisatie. De winst op de katoenproduktie ging niet naar de fellah, maar naar de
industrie. Maar deze moet bewerken dat er in de toekomst werk zal zijn voor de
fellah.
Ook het geldbezit, dat al even ongelijk verdeeld is, moet in dienst gesteld
worden van de industrie. Uit de vele nationalisaties tussen 1952 en nu resulteerde een situatie waarin de staat ongeveer 90% van alle privé kapitaal controleert.
Het doel daarvan was niet alleen de controle en de invloed van het buitenlandse
kapitaal uit Egypte te doen verdwijnen, maar evenzeer de Egyptische kapitalisten
ertoe te brengen een belangrijk deel van hun winst te investeren in de ontwikkelingsplannen van het regime. Wie nagaat welke maatregelen Nasser daartoe
nam, ziet dat hij pas tot dictatoriale methoden overgaat als hij er werkelijk toe
gedwongen wordt, hij zal eerst alle andere wegen proberen.
Net als voor het grondbezit lag de oplossing voor de grote ongelijkheid van
het kapitaal niet in een gelijke verdeling over alle armen. In dat geval zou ieder
weer een heel klein beetje krijgen, te weinig om vooruit te komen. Veel zinvoller is het om het grote kapitaal heel te laten en het te dirigeren volgens de
bedoelingen van het regime. Is het daarvoor nodig dat de staat zich het kapitaal
toeëigent ? Dat houdt een groot gevaar in: door te onteigenen berooft men de
mensen met economisch inzicht en ervaring van de mogelijkheid daar ook
gebruik van te maken, terwijl de instellingen van de nieuwe staat, hoewel vol
goede wil, meestal slechts een zeer gebrekkige kennis hebben en geen ervaring.
Het ideaal is dus om de kapitalisten hun kapitaal te laten behouden, maar hen
er toe te bewegen het niet meer uitsluitend voor hun eigen belang, maar voor
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het algemeen belang te gebruiken. Dat doel stond Nasser voor ogen. Dat hij dit
niet zo makkelijk bereikte, was mede te wijten aan het feit dat velen van de rijke
bourgeoisie — ook na de revolutie nog een belangrijk bruggehoofd voor het
buitenlandse kapitaal — met het idee leefden dat Nassers revolutie een hevige,
maar voorbijgaande storm was; na een tegenrevolutie zouden zij hun oude
plaats weer innemen.
Voor 1952 investeerden de grootgrondbezitters hun winsten meestal in de
aankoop van nieuwe grond. Nasser maakte het door een wet onmogelijk nog
geld te investeren in grondbezit: in 1952 stelde hij het maximum dat door één
persoon mocht bezeten worden op 200 feddan. Het gevolg van deze maatregel
was dat er in 1955 van ide 45 miljoen pond die nu niet meer in de grond geïnvesteerd kon worden, slechts 6 miljoen naar de industrie ging. De kapitalisten hadden een uitweg gevonden: ze gingen grote luxe-gebouwen optrekken in
Kaïro en Alexandrië om deze te verhuren. Nassers tegenzet is: een verlaging
van de huren. Nog geven de kapitalisten zich niet gewonnen: ze zetten hun geld
op buitenlandse banken (Zwitserland) . Pas dan gaat Nasser radicale hervormingen overwegen.
Nassers maatregelen

Opvallend is bij alle maatregelen die tussen 1952 en 1961 genomen zijn, dat
ze hard aankomen voor de heel rijken, terwijl ze de 'middengroep', de welgestelden, ongemoeid laten; de armen worden er niet beter of slechter van. De
maatregelen waren de volgende:
1. Belastinghervorming (juli 1961)
Inkomens

Percentage belasting
vóór de hervorming

Percentage belasting
na de hervorming

0%

0%

1.000 - 1.500

8%

8%

1.500 - 2.000

9%0
10 %

9%0
10 %

minder dan 1000 pond

2.000 - 3.000
3.000 - 4.000

15 %

15 %

4.000 - 5.000

20 %

25 %
35 %

5.000 - 6.000

30 %

6.000 - 7.000

30 %

45 %

7.000-8.000

55 %

8.000 - 9.000

30 %
ó
40 %

9.000 -10.000

40 %

75 %

10.000-11.000

40 %

65 %

11.000 -15.000

50 %

90/
90 %

15.000 - 20,000

60 %

90 %

20.000 - 30.000

70 %

meer dan 30.000

80 %

90 %ó
90 %

De inkomens tot 4.000 pond (een heel behoorlijk inkomen, zelfs in Europa)
blijven ongemoeid, maar daarboven is de belasting met grote sprongen verhoogd, zoals met name blijkt uit de cursieve cijfers.
2. In de ondernemingen werd het kapitaal dat groter was dan 10.000 pond,
econfiskeerd.
Het maximum-salaris dat men voor één functie mocht ontvangen,
g
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werd gesteld op 5.000 pond. Opeenhoping van functies werd streng verboden.
3. De huur van gebouwen werd drastisch verlaagd; de maximale pacht die
men op de grond mocht heffen werd gesteld op 7 maal de belasting die men
voor de grond betaalde.
4. De ambtenaren en de arbeiders in de ondernemingen moesten voortaan
25% van de netto winst van het bedrijf ontvangen. Verder moesten zij twee
vertegenwoordigers in de raad van beheer hebben, die maximaal 7 leden mocht
tellen. De zevenurige werkdag werd ingevoerd.
5. Landbouwhervorming, in twee stadia: 1952 en 1961. In 1952 werd het
grondbezit beperkt tot 200 feddan ( = 84 ha) per persoon; in 1961 tot 100
feddan. Het werd de grootgrondbezitters tevens verboden meer dan 100 feddan
aan hun kinderen te geven. Men mocht niet meer dan 50 feddan huren, het
aantal feddans dat men al be zat moest van deze 50 nog worden afgetrokken.
De volgende tabel geeft de gevolgen van deze landbouwhervorming weer.
voor 1952

na 1961
aantal feddan s
door hen bezeten
(in duizend)

aantal bezitters
(in duizend)

aantal feddans
(in duizend)

2642

2122

2919

3172

154

2248

177

2412

5

1614

5

500

2801

5984

3101

6084

aantal bezitters
(in duizend)
minder dan 2,1 ha
2,1 - 42 ha
meer dan 42 ha
totaal

Waar dus in 1952 5.000 mensen 27% van de grond bezaten, bezitten dezelfer in 1961 nog slechts 8,2%. Maar ook blijkt uit deze statistiek dat
het totale aantal grondbezitters, hoewel sterk toegenomen, toch nog altijd slechts
een klein gedeelte van de landbouwbevolking vertegenwoordigt. Ongeveer 70%
van de Egyptenaren leeft van de landbouw, dat wil zeggen 18.900.000 mensen.
Zelfs als men rekening houdt met vrouwen en kinderen, die in Egypte meestal
meewerken, dan nog betekent dit dat het aantal landarbeiders zonder land bij na
3 miljoen is.
Het effect van Nassers maatregelen was een ingrijpende verandering in de
structuur van het bezit, maar niet een verbetering in de toestand van de fellah.
Zelfs onder de fellahs die nu hun eigen grond bezitten, zijn er maar weinig die
deze ook zelf exploiteren. De meeste eigenaars van een klein stukje grond verhuren dit aan iemand die al meer bezit, om het door hem te laten exploiteren.
Daarbij komt nog dat de vorming van cooperaties de toestand eerder nog verergerde dan verbeterde: meestal wordt de cooperatie geleid door de rijkste deelnemer, die zijn familieleden als controleurs aanstelt en er dan samen met hen
voor zorgt dat er een deel van het geld dat door hun handen gaat bij hen blijft
hangen.
Als hervorming van de landbouw warden Nassers maatregelen dan ook vrij
algemeen als een mislukking gezien. Maar er waren andere, zeer positieve
effecten, vooral na de verscherping der wetten in 1961: meer kapitaal was
beschikbaar geworden voor investeringen in de industrie. Ons oordeel over de
operatie als geheel moet dus gemengd zijn: „Het doel van de operatie was
tweevoudig: het ging er om een klap toe te brengen aan de grote land-aristocrade 5.000
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tie, het traditionele steunpunt van het Hof en de Engelsen. In dit opzicht is de
hervorming zonder meer een succes geweest. Maar het ging er ook om een massa
van kleine pachters om te vormen tot kleine bezitters. Welnu, in dit opzicht was
de mislukking volledig" 3 ) .
Ook Anouar Abdel Malek, een Egyptisch marxist, die sinds enkele jaren in
Parijs werkt aan het Centre National de Recherche Scientifique is zeer gereserveerd in zijn oordeel. In een artikel over de landbouw-hervorming in Tiers
Monde stelt hij zich vooral op het standpunt der fellahs en komt zo tot een
nogal negatief oordeel, vooral wat betreft de etappe van 1952, die hij te weinig
revolutionair acht: „De landbouwhervorming van 1952 is opgezet en bedoeld
als een maatregel van onvermijdelijke voorzichtigheid, maar ook als een maatregel van conservatisme op het sociale terrein, als men haar ziet tegenover het
program der beweging voor nationale bevrijding en vooral tegenover de communistische slogan 'het land aan wie het bebouwt', waarvan de centrale plaats
in de politieke actie en in de publieke opinie aangeeft hoe groot de weerklank
was die de triomf van de Chinese revolutie vond in het Egyptische bewustzijn" 4). Het wantrouwen van de autoriteiten ten opzichte van massale acties der
fellahs heeft de autoriteiten er volgens Abdel Malek toe gebracht een politiek
van versnippering van de grond toe te passen, door een zeer groot aantal kleine
bezittingen te vormen (3-5 feddan), economisch nauwelijks rendabel (hervorming van 1952) : „Het betrekkelijk grote en onmiskenbare succes van de tweede
etappe (1961) toont duidelijk het dilemma waarvoor het regime zich geplaatst
ziet en waarvan het zich in 1957-1958 bewust werd: ofwel een revolutie 'van
bovenaf', autoritair en niet-democratisch, paternalistisch, dictatoriaal, technicistisch en welbewust kapitalistisch; ofwel een sociale revolutie met een democratisch karakter, socialistisch van strekking en steunend op de massa-bewegingen
op het land en in de steden" 5) .
Dat Nassers revolutie geen volksrevolutie kon zijn en dat hij dus de weg die
b.v. een Fidel Castro ging af moest wijzen, ligt voor de hand wanneer we de
volgende karakterbeschrijving van de Egyptische fellah lezen: „Zijn gedrag is
traditionalistisch; zijn houding tegenover de godsdienst en de vrouw buitengewoon conformistisch. De 'gemiddelde boer' is geen revolutionair, hij is trouwens
tot op heden nooit anders op het politieke toneel verschenen dan 'gematigd',
'regeringsgezind' (welke die regering ook is), 'wars van het avontuur' (misschien het bewustzijn van het gevaar voor de algehele sociale orde, dat de massa
der armen vertegenwoordigt?), vastbesloten 'anti-imperialistisch' wanneer de
regering van Kaïro of het bestuursapparaat van de dichtstbijzijnde grootgrondbezitter dat is, volkomen apathisch wanneer die niet anti-imperialistisch zijn" 6).
Deze apathie heeft vooral twee oorzaken: 1) De fellah is zo arm, dat hij zich
zelfs deze armoede niet bewust is, daarvoor is namelijk een zekere mate van
welstand nodig 7) ; 2) vanwege zijn afhankelijkheid van het Nijlwater en dus
van de irrigatie moet de fellah solidair zijn met het bestuur dat de bevloeiing
3) Un groupe d'étude de 1'I.E.D.E.S., Stratification sociale dans les campagnes
égyptiennes, in Tiers Monde, I, no. 3, juli-september 1960, pp. 313-340.
4) Anouar Abdel Malek, La question agraire en Egypte et la réforme de 1952, in
Tiers Monde, III, no. 9-10, januari-juni 1962, p. 209.
5) ibid., p. 211.
6) Un groupe d'étude de 1'I.E.D.E.S., op. cit., 328.
7) P. Bourdieu, Travail et travailleurs en Algérie, Paris: „L'aliénation absolue prive
l'individu de la conscience même de l'aliénation".
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organiseert; dirigisme valt hem niet zo heel zwaar. Het gevolg van deze apathie
is dat het communisme in Egypte weinig of geen kans heeft: het proletariaat
waarop het zich moet baseren, ontbreekt. Het communisme dat in Egypte bestaat
en dat lange tijd vervolgd is geweest, is er een van de intellectuele bovenlaag.
De groep officieren die in 1952 de macht in handen namen, zijn volgens
Abdel Malek vooral beïnvloed door: „de reformistische, islamitische ideologie
van de 'Frères Musulmans' 8) ; de korpsgeest van de Egyptische officieren uit de
tijd van Faroek, die bewonderaars waren van het nationaal-socialisme uit haat
voor de Britse bezetter; het nationalisme, opgevat als een zelfaffirmatie, buiten
iedere filosofie met een algemeen en internationalistisch karakter, met name
het marxisme, om — en zelfs er tegen in. Het was voor de leiders van de 'Vrije
Officieren' gewoon ondenkbaar, de fellahs te mobiliseren, hen te bewapenen,
hen op te stellen tegen de grootgrondbezitters en aldus de basis te leggen voor
een socialistisch georiënteerde volksstaat, zoals Castro dat gedaan heeft in de
loop van de Cubaanse revolutie" 9) .
Vooral in het begin van de revolutie was Nasser sterk geïnspireerd door de
Verenigde Staten. Zelfs toen de hervorming van 1952 een teleurstellend resultaat had, wilde hij niet zonder meer overgaan tot collectivering van het bezit.
Hij wilde het voorbeeld van landen als het stalinistische Rusland, Cuba of China
niet klakkeloos navolgen, met name omdat hij er diep van overtuigd was en nog
steeds is, dat Egypte niet volgens een bepaald schema hervormd kan worden.
Het moet een eigen oplossing zoeken. De theorie van een klassenstrijd, van
dictatuur van het proletariaat, van de rol van 'de Partij' is ontstaan in landen en
omstandigheden die zeer verschillend waren van Egypte. De meeste landbouwhervormingen vonden plaats in landen waar de bodem zeer weinig produktief
was, terwijl de produktiviteit van de Egyptische grond een der hoogste ter
wereld is. De hervormingen in socialistische landen liepen steeds via een daling
van de produktie. Immers, wie het oude systeem radicaal omverwerpt, heeft tijd
nodig om een nieuw systeem op te bouwen. De chaos die zo'n ommekeer meebrengt zou voor Egypte fataal zijn. Om de huidige graad van redelijke welstand
en vrijheid te bereiken moest Rusland eerst het stadium van de stalinistische
dictatuur doormaken en dat is voor niemand aantrekkelijk. Dat alles bracht
Nasser er toe om een radicale socialistische revolutie te vermij den en een geheel
nieuwe weg te bewandelen.

Moeilijkheden en verwezenlijkingen
Een van de voornaamste bezwaren tegen de huidige gang van zaken is dat er
in Egypte sinds 1952 geen plaats was voor democratie en politiek. Pas in 1964
werd de staat van beleg opgeheven en kwam er wat meer vrijheid. Aanvankelijk
bestreed het regime de bestaande politieke groeperingen: zowel de communisten
als de 'Frères Musulmans' werden verboden en zelfs vervolgd. De extreem
conservatieve Frères Musulmans werden geëlimineerd omdat zij de ontwikkeling
8) Op deze twee stromingen hopen we in een volgend artikel terug te komen. De
Frères Musulmans wilden Egypte ontwikkelen door terug te gaan naar de bronnen
van de Islam, vooral naar de Koran. Mohammed Abdou wilde hetzelfde, maar met dit
onderscheid, dat hij de Koran opnieuw, voor onze tijd wilde interpreteren, terwijl de
Frères Musulmans fel tegen ieder 'modernisme' gekeerd zijn.
9) Abdel Malek, op cit. p. 210.
15
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in de weg stonden. Wat de communisten betreft, zelfs 'n marxist als Abdel Malek
geeft toe dat zij zich in Egypte vergist hebben. Met een slogan als 'het land aan
wie het cultiveert' volgden zij blindelings de weg van het communisme in andere
landen, zonder er rekening mee te houden dat deze slogan onzinnig is in een
land waar een van de allergrootste problemen het tekort aan bouwland is. Hij
geeft Nasser dan ook volkomen gelijk, toen niet het 'communistische schema'
te hebben gevolgd. Daarmee is echter ook weer niet gezegd dat Nasser antimarxistisch is, maar hij staat een eigen, arabisch socialisme voor. Een van de
componenten daarvan is het Godsgeloof. Egypte zal zijn geloof in Allah niet
opgeven voor het marxisme, maar het zal zich er evenmin door laten weerhouden om datgene wat het marxisme aan positiefs te bieden heeft, te benutten.
Een andere moeilijkheid volgt uit de talrijke en ingrijpende nationaliseringen
van de afgelopen j aren. We wezen reeds op het gevaar daarvan : men dreigt
bekwame mensen te vervangen door minder bekwame. Daarom probeerde Nasser, waar mogelijk, de oude aristocratie in functie te laten; verschillenden van
hen zijn nu als ambtenaar werkzaam bij genationaliseerde bedrijven. Daarmee
wist Nasser de bestaande ondernemingen goed draaiend te houden. Als een
nieuwe onderneming zoals b.v. de 'Provincie van de bevrijding', een groots
opgezet project tot ontginning van een woestijngebied, om daar een modellandbouw te vestigen, volledig mislukte en moest opgegeven worden, dan zijn,
de voornaamste oorzaken daarvan: gebrek aan wetenschappelijke voorbereiding
en het kwaad waar Egypte al eeuwen lang aan lijdt, de corruptie. Wat het eerste
punt betreft: van de hoge officieren die momenteel het land besturen, hebben
er slechts weinig een graad in de economie of in een technische wetenschap.
Maar ook daar wordt nu hard aan gewerkt. Reeds lang zijn de Egyptische universiteiten goed bevolkt, maar slechts weinig studenten kozen de technische
richting. Nu begint er een redelijk aantal ingenieurs te komen. Het is lang geen
uitzondering dat een student in Egypte een graad haalt en daarna naar Rusland,
Europa of Amerika gaat om zich daar ook de meest nieuwe inzichten eigen te
maken. Volgens de UNESCO waren er in 1961-1962 van de 143.000 Afrikaanse studenten (Zuid-Afrika niet meegerekend) 95.000 Egyptenaren. Wat de
corruptie betreft, vergelijkt men deze met die in landen in een soortgelijke
situatie, dan valt de vergelijking nog in Egypte's voordeel uit: „Over het geheel
overschrij den de ongemakken die uit de nationaliseringen voortkomen, wellicht
niet al te zeer de limieten van wat toelaatbaar is voor een inloopperiode. Zoals
president Nasser zegt: zelfs als er bepaalde fouten zijn gemaakt in de loop van
deze enorme hervormingsoperatie, mogen we niet vergeten dat degenen die de
verantwoordelijkheid op zich genomen hebben, een training nodig hebben om
deze beter op zich te kunnen nemen" (Bézy).
Ondanks de vele moeilijkheden kan niet ontkend worden dat er toch reeds
veel gerealiseerd is. De Egyptische industrie begint een behoorlijke omvang te
krijgen. Belangrijker dan de omvang is echter de keuze van de sectoren waarin
geïndustrialiseerd werd: metaalindustrie met nevenbedrijven, chemische industrie, ertswinning en olieboringen, terwijl de reeds lang bestaande textielindustrie
ook verbeterd werd. Vooral de metaalindustrie is van uitzonderlijk belang voor
een onafhankelijke economie. De omstandigheden waarin deze moest worden
opgezet waren zeer moeilijk: laag gehalte van het Egyptische ijzererts, dat
bovendien van zuid naar noord getransporteerd moet worden; weinig energiebronnen (vóór de ontdekking van de steenkool in de Sinaï moesten alle kolen
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ingevoerd worden, nu wordt Egyptische cokes gebruikt, die echter vrij slecht
van kwaliteit is) . Als men dan ziet dat deze industrie toch kans heeft gezien
zich een positie te verwerven waarin zij weldra een vrije concurrentie met het
geïmporteerde metaal aankan, dan kan men van een grote prestatie spreken. De
Assoean-dam zal door zijn energie deze positie waarschijnlijk nog verbeteren 10)
De landbouwproduktie is ondanks alle hervormingen toch jaarlijks toegenomen, zij het dat zij het ritme van de demografische expansie niet geheel bij kon
houden, zodat meer levensmiddelen ingevoer moesten worden.
Voor de toekomst zien de verwachtingen er als volgt uit:
Tienjarenplan 1960-1969; waarde van de produktie in 1 miljoen Egyptische ponden
1959 -1960

1964 -1965

1969 -1970

Industrie
- produktiegoederen
-

consumptiegoederen

-totaal
Landbouw

181

561

80€

913

1253

1694

1094

1814

2500

574

736

910

Opvallend is dat men een veel sterkere toename voorziet voor de produktie
dan voor de consumptie. Dat ligt voor de hand als men bedenkt dat voor de
financiering van de plannen gespaard zal moeten worden. Daarom zal het
regime via belastingen en via controle op de in- en uitvoer zijn onderdanen
verplichten tot soberheid. Buiten wat men spaart, zullen de onkosten gedekt
moeten warden door buitenlands kapitaal. De verhouding tussen deze twee
factoren ziet er uit als volgt (in % van het nationaal inkomen) :

gespaard
uit buitenlands kapitaal

1960 -1964

1965 -1969

12ió
8%

15ió
7 °'^

Om dit buitenlands kapitaal te verkrijgen wendt Nasser zijn politieke macht
aan, die hij zich als ongekroond leider van de Arabische naties heeft weten te
verwerven. Hij speelt daartoe alle bestaande tegenstellingen tegen elkaar uit:
Amerika tegen Rusland; Rusland tegen China; West-Duitsland tegen OostDuitsland enz. En niemand verwondert er zich over dat Nassers dirigistisch
regime hulp krijgt uit de liberaal ingestelde Verenigde Staten; of dat Rusland
de Assoean-dam financiert terwijl de communisten in Egypte tot voor kort in de
gevangenis zaten. De keerzijde van Nassers prestige is echter dat hij heel veel
geld, het geld dat hij zo nodig heeft voor zijn ontwikkelingsplannen, uit moet
geven voor het verwerven van politieke en militaire macht 11 ) .

10) De Assoean-dam is door de energie die hij levert, belangrijker voor de industrialisering dan door zijn waterreservoir voor de landbouw. In de propaganda echter legt
Nasser vooral de nadruk op de verbetering van de irrigatie, omdat die meer sprekend
is voor de fellahs.
11) Met name de oorlog in Jemen, waarover zo weinig gesproken wordt, kost zeer
veel geld en mensenlevens.
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Conclusie
Meestal spreken wij over de Egyptische revolutie als over een voldongen feit.
Dat is onjuist: de revolutie moet nog beginnen. Wat Nasser tot nog toe gedaan
heeft is: alle obstakels voor een nationale renaissance op alle terreinen uit de
weg ruimen. Toen de hervormingen van 1952 aanvankelijk geen resultaat opleverden, leek de enige uitweg het socialisme, c.q. het communisme te zijn. Dat
was echter niet het geval, omdat de volksmassa's op het land absoluut geen besef
hadden van hun mogelijkheden tot emancipatie en van de rol die zij op het
politieke plan zouden kunnen spelen; en ook omdat de emancipatie van de
armen op het land, zoals we zagen, economische problemen zou oproepen die
onmogelijk op korte termijn op te lossen waren. Het regime besloot daarom de
status quo te handhaven gedurende de tijd die nodig is om de nieuwe, industriële economie op te bouwen en te versterken. De industrie moet dan later de
armen van het land werk geven, zodat het geld dat de fellahs nu onthouden
wordt (de winst van hun katoenoogst), hun op lange termijn toch toe zal vallen.
Pas wanneer iedere arbeider nodig zal zijn, heeft een verbetering van de produktiemethoden op het land zin. Dan ook zal Nasser (of zijn opvolger) in staat
zijn om de ontginning van nu nog onbruikbaar land drastisch aan te pakken.
Wel zijn nu reeds de projecten daarvan in studie, vooral de ontginning van de
depressie van Kattára, waar een ondergronds meer geconstateerd is. Het land
dat zo gewonnen zal worden, zal ook op een andere manier verdeeld worden
dan het bouwland dat nu gecultiveerd wordt. Dan immers zal geen overbevolking dwingen tot versnippering van de grond en dan zullen ook de coiiperaties
van meet af aan beter opgezet worden.
Het Egyptische socialisme is niet voortgekomen uit het volk dat politiek zelfbewust werd, maar het is van bovenaf opgelegd door een regime dat steun tracht
te vinden bij de nu bevoorrechte klassen: het arbeidersproletariaat in de grote
steden en de boeren in de grote landbouwondernemingen. Men kan het regime
van nu het beste karakteriseren als een staatskapitalisme, geleid door technocraten en zich baserend op de middenstand. Als zodanig is het zeker een voorbijgaand regime. De communistische waarnemers geloven dat de weg die Egypte
insloeg, noodzakelijk zal leiden tot de dictatuur van het proletariaat. Mogelijk
zal de rol die nu door het 'apparaat', het leger, vervuld wordt, in de nabije
toekomst weer overgenomen worden door politieke partijen. Waarin dit alles
uit zal monden, is nog niet te voorzien, we staan pas aan het begin van een
ontwikkeling. Als echter Egypte zal kunnen stabiliseren wat het begonnen is,
dan zal het een 'derde weg' ontdekt hebben voor de ontwikkeling van de Derde
Wereld.

Ontmoeting met de Orthodoxie
0. HENDRIKS A.A.

INDS 1961 verschijnt in ons land door bemiddeling van de uitgeverij G. F.
Callenbach te Nijkerk een serie werken over allerlei aspecten van de Orthodoxie en haar geschiedenis 1), in het Duits uitgegeven door het E V Z-Verlag te
Zürich. Deze rij van gedegen werken, waarvan nu reeds drie volumes zijn verschenen, vraagt onze bijzondere aandacht, mede in verband met de grotere
openheid naar de Orthodoxie. Reeds de betekenisvolle naam Bibliothek für
orthodoxe Theologie und Kirche, aan deze collectie gegeven, wijst naar de
grootse opzet van deze uitgave. Inderdaad, kan men hier spreken van een
'bibliotheek', welke nog wel in verschillende landen tegelijk geopend is door
de uitgave van elk boekdeel in drie talen; de oorspronkelijke franse tekst (Delachaux & Niestlé, Neuchatel en Parijs) heeft terzelfdertijd een duitse en een
engelse vertaling (Faith Press, Londen) .
Onmiddellijk bij het eerste bezoek ondergaat men de ruimtelijke sfeer en de
veelvoudige indeling van deze 'bibliotheek' met haar studies over de meest
uiteenlopende aspecten en problemen van de orthodoxe theologie, liturgie,
spiritualiteit en geschiedenis, en dit in betrekking tot de syrische, griekse,
byzantijnse en slavische Kerken. De uitgave is ook een 'bibliotheek' in die zin,
dat zij naast nieuwe studies en publikaties van bronnen ook vroegere lezingen
en overal verspreide artikelen, welke moeilijk te bereiken zijn, verzamelt of
opnieuw bewerkt. Trouwens te oordelen naar de drie reeds verschenen werken,
is elk volume door zijn diepgaande behandeling en compacte tekst - in een
nederlandse uitgave zou deze bijna het dubbel aantal bladzijden tellen - een
bibliotheek op zichzelf.
De serie, welke naast studies ook de uitgave van teksten met commentaar zal
bevatten, is geen bibliotheek zoals de collectie Sources chrétiennes, zuiver bedoeld als documentatie. Zij beoogt voornamelijk een trefpunt te zijn voor de
Orthodoxie zelf met haar huidige problemen, en niet het minst een ontmoeting
met de andere Kerken, waarbij polemiek zoveel mogelijk wordt vermeden om
meer de aandacht te vestigen op de aloude traditie en rijkdom zelf van de
Orthodoxie.
De 'bibliotheek' wordt hoofdzakelijk opgebouwd door orthodoxe schrijvers
in de Diaspora, met name door het St.-Sergius-instituut te Parijs en het St.Wladimir-seminarie te New-York. Niet alleen zijn deze namen een waarborg
voor de stevige structuur van het geheel, doch zij geven ook een eigen karakter
aan het gebouw. Immers, ontstaan in ballingschap, na de russische revolutie van
1917, verschilt deze 'school' sterk van die van Kiëv, Moskou en zelfs van
Athene. Voornamelijk bijbels en patrologisch georiënteerd en uitstekend op de
1 ) Bibliothek fur orthodoxe Theologie and Kirche. Vol. I: N. Afanassieff e.a., Der
Primat des Petrus in der orthodoxen Kirche, 1961, 151 pp., fl. 15,85 (bij intekening
fl. 13,25) . Vol. II: Wladimir Lossky, Schau Gottes, 1964, 133 pp., fl. 17,85. Vol. III:
Nikolaus Arseniew, Die russische Frómmigkeit, 1964, 124 pp., fl. 17,85. Uitgeverij
G. F. Callenbach N.V., Nijkerk.
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hoogte met de westerse theologie en niet het minst met de Scholastiek, is deze
'school' een gedurige confrontatie tussen Oost en West op het gehele terrein
der theologische wetenschappen.
Het is begrijpelijk dat deze 'school in ballingschap' meer teruggrijpt naar het
verleden dan b.v. die van Athene, welke meer progressief is. Toch mag men
daaruit niet besluiten, dat de ramen van deze 'bibliotheek' niet open staan.
Integendeel, er heerst bij vele professoren in de Diaspora, zoals b.v. bij J. Meyendorff, A. Schmemann, e.a. een nieuwe aanpassing, en het is de vraag in
welke mate deze 'school' ook beïnvloed zal worden door de nieuwe geest,
welke onder de stuwkracht van patriarch Athenagoras in opkomst is.
Wanneer wij de opbouw van deze 'bibliotheek' beschouwen en haar plaatsen
in het licht der Oecumene, komt haar betekenis in de huidige openheid en
toenadering ten volle naar voren. Zoals in de bijbelstudies de omschakeling
naar de semitische geest een voorwaarde is geweest voor een betere visie op het
geheel der H. Schrift, zo is ook een totaal ander inzicht in de orthodoxe
problematiek noodzakelijk, willen wij komen tot een blijvende toenadering.
Ook hier ligt immers een totaal andere mentaliteit dan de onze ten grondslag,
welke moeilijk in haar juiste schakeringen te peilen is en door de orthodoxen
zelf in het kort weergegeven wordt als een tegenstelling tussen genade en recht.
De grote westerse schrijvers, op wier leest wij meestal nog ons oordeel schoeien,
hebben ongemerkt de oosterse rijkdom in een scholastieke geest verklaard,
waardoor vele valse oordelen en misverstanden zijn ontstaan. Door het regelmatig bezoek aan de 'bibliotheek' kunnen wij doordringen in deze mentaliteit
met haar sterk uiteenlopende opinies (theologoumena) en haar soms vage,
subtiele, meer op het gevoel werkende argumentatie.
Ook van de kant van de oprichters der 'bibliotheek' wordt ernstig gestreefd
het wezen der Orthodoxie te benaderen, daarbij duidelijk een onderscheid
makend tussen de polemiek en de echte motivering der afscheiding. Kenmerkend is echter de daaruit voortkomende drang naar bronnenstudie en de eerlijke
bekentenis, zoals trouwens bij ons, dat vele problemen nog niet voldoende
doordacht zijn. Zo krijgt men reeds bij het binnentreden te horen, dat er nog
veel ontbreekt; er is b.v. nog geen conciliaire theologie, geen volmaakt uitgebalanceerde ecclesiologie, geen geschiedenis van de theologie der orthodoxe
ecclesiologie, geen werk over de betekenis van Rome in de eerste eeuwen, zoals
de studie van Battifol van katholieke zijde, etc., etc.. Op het Tweede Vaticaans
Concilie horen wij een zelfde klacht; vandaar de noodzakelijkheid tot samenwerking en zeker de verplichting in contact te blijven met de geest en werkzaamheden der Orthodoxie.
De 'bibliotheek' is geopend en bevat reeds drie delen: N. Afanassieff en N.
Koulomzine, professoren van het St.-Sergius-instituut, en J. Meyendorff en
A. Schmemann, professoren aan het St.-Wladimir-seminarie, behandelen het
primaatschap van Petrus in de orthodoxe Kerk; de voordrachten, aan de Sorbonne in 1945 gegeven door wijlen Wladimir Lossky (1903 -1958), professor
aan het St.-Sergius-instituut, waren gewijd aan de leer over de aanschouwing
van God, terwijl Nikolaas Arseniew uit New-York een aangrijpende beschrijving geeft van de russische vroomheid.
De omslag van het eerste volume drukt een prachtige kleurrijke russische
pinkster-ikoon af met de apostelen in het Cenakel, in het midden de open
ruimte voor Maria of liever voor het leergezag, en onderaan, tegen de donkere
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achtergrond, de kosmos met de twaalf stammen, getekend op een doek. Het is
jammer, dat dit initiatief op de volgende werken niet is doorgezet, doch wij
begrijpen dat dit hoge onkosten insluit.
Daar het onmogelijk is de rijkdom van dit eerste bezit der 'bibliotheek' in
een eenvoudige recensie weer te geven, achten wij het verantwoord, mede in het
belang der Oecumene, de hoofdproblemen van elk der genoemde werken nader
te beschouwen om zo tevens de sfeer van deze nieuwe waardevolle 'bibliotheek'
in te ademen.
Het primaatschap van Petrus
Met het eerste deel over het primaatschap van Petrus zijn wij onmiddellijk
beland in het kernprobleem, dat in scherpe lijnen de tegenstelling tussen
Orthodoxie en Rome tekent als tussen begenadiging en rechtsinstituut, en niet
minder tussen de orthodoxe eucharistische- en romeinse universele ecclesiologie.
Rondom dit laatste thema zijn de vier bijdragen harmonieus gestructureerd,
hetzij theologisch, hetzij historisch: 1. Afanassieff, Het herdersambt der Kerk:
int liefde de gemeente voorzitten; 2. Koulomzine, De plaats van Petrus in de
eerste Kerk; 3. Meyendorff, De H. Petrus, zijn gezag en opvolging in de
byzantijnse theologie; 4. Schmemann, Het begrip gezag in de orthodoxe theologie.
In zijn goeddoordachte studie breekt Afanassieff een lans voor het herdersambt als een voorrang om in liefde de zelfstandige Kerken voor te zitten. De
argumenten tegen het primaatschap komen niet zozeer voort uit een reeds
gerijpte orthodoxe leer, dan wel uit het antwoord dat aan Rome, als uit een
kerkelijk instinct, gegeven moest worden. Terecht wordt het gezagsprobleem
geplaatst in het kader der ecclesiologie, welke Schr. verdeelt in een universele
en in een eucharistische. Random deze indeling draait heel de uitleg van het
boek.
De universele ecclesiologie, welke nu overheerst, doch in de eerste Kerk
onbekend was, ziet de eenheid der Kerk als een lichaam, een organisme, opgebouwd uit vele delen, ofwel als een eenvoud, dat in vele delen uiteenvalt, doch
dat ze ook alle harmonieus samenbindt door het allesbeheersende leergezag,
vertegenwoordigd in de bisschop van Rome, wegens de bijzondere plaats van
Petrus. Als grondlegger van deze theorie wordt Cyprianus van Carthago genoemd; in de praktijk sterk doorgevoerd sinds keizer Constantijn. Steeds volgens Schr., kan in de structuur van deze universele ecclesiologie het primaatschap op geen enkele grond bestreden warden; het is daarvan de logische
conclusie. Daarom is in de universele ecclesiologie het primaatschap een noodzakelijk element, d.i. een op het recht gegronde uitoefening van het gezag door
één bisschop over de gehele Kerk, als een eenheid. De R.K. Kerk kent dit
primaatschap uitsluitend aan Rome toe, zodat, wanneer Rome het niet bezat, er
geen primaatschap zou bestaan; het is dus een dogmatisch princiep.
Zonder meer wordt deze universele ecclesiologie door Schr. verworpen als
niet bestaande in het Nieuwe Testament en in de eerste Kerk. Voor hem geldt
alleen de eucharistische ecclesiologie, waarin elke Kerk (gemeente) een volledige zelfstandigheid is, als zijnde het Lichaam van Christus (1 Kor. 12, 27),
de gemeente Gods, waaraan niets toegevoegd kan worden. Waar de volheid der
Eucharistie is, daar is ook de volheid der Kerk; de éne voorzitter der Eucharis-
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tie-viering, is ook de enige die de gemeente leidt. Ofschoon volmaakt en
volledig in zich zelf, staat elke Kerk toch in contact met de andere, en wel door
de band der liefde, waardoor de Kerken de getuigenis van elkander kunnen
overnemen, als komend van de wil van God. Deze getuigenis der anderen kan
slechts in volle vrijheid door een Kerk warden aanvaard (receptio, consensus),
als een getuigenis van de Geest aan de Geest. Er is dus geen gezag van één
enkele bisschop over de Kerken, geen heerschappij of primaatschap, doch
slechts een voorrang van een Kerk, welke door bijzondere omstandigheden aan
de andere zelfstandige plaatselijke Kerken een levendiger getuigenis geeft. Hoe
grotere voorrang, hoe groter de liefde, de dienstbaarheid tegenover de andere
Kerken moet zijn. Wanneer dan ook de andere Kerken zich tot haar wenden,
komen zij niet als voor een rechtbank, doch zij vinden zich zelf in haar terug.
In elke Kerk kan de genade deze voorrang bewerken.
Deze eucharistische ecclesiologie, reeds beleefd in de Kerk van Jeruzalem,
verdween na het concilie van Nicea. Langzaamaan heeft Rome het gezag tot
zich getrokken, vooral door het autoritair optreden van paus Victor (189 - 198)
en paus Stefanus (254 - 257), doch dit primaatschap kan niet met absolute
zekerheid bewezen warden uit de brieven van Clemens, Ignatius of Ireneus.
In dit betoog vinden wij de ware orthodoxe mentaliteit terug: het primaatschap is gebaseerd op het recht, de voorrang op de genade, welke vrij is in haar
uitverkiezing. Schr. merkt tevens op, dat in de Orthodoxie wel de eenheid van
het geloof heerst, doch niet die van de liefde; tussen Rome en de Orthodoxie
heerst noch de een noch de ander.
Nauw aansluitend aan dit zuiver theoretisch referaat, staat de studie van
A. Schmemann (no. 4). Schr. herhaalt in grote lijnen de uiteenzetting van
Af anassief f over de eucharistische ecclesiologie. Uit de waarde der getuigenis
leidt hij verder de betekenis af van de bisschopswijding en van het concilie
(synode), om daarna enige uitwassen in de huidige Orthodoxie te kritiseren.
De bisschopswijding is geen overdracht van macht op een derde, doch zij is
slechts de getuigenis der anderen, uitgedrukt door de handoplegging, dat een
bepaalde Kerk de genadegave bezit, d.i. de volheid der Kerk ontvangt, als
identiteit met Gods Kerk in tijd en ruimte, en daarmee ook in de apostolische
opvolging treedt; de Kerk is immers in de bisschop, en de bisschop in de Kerk.
Ofschoon er ook nog geen orthodoxe conciliaire theologie bestaat, geeft
Schr. vanuit zijn standpunt een duidelijk inzicht in de betekenis van het concilie.
Dit is geen hoogste gezagsorgaan of samenkomst van vertegenwoordigers der
Kerken; het is de uitdrukking van de eenheid der Kerk. Vandaar dat het
concilie niet spreekt tot de Kerk, doch de Kerk spreekt daar vanuit haar innerlijk, in het bewustzijn van haar katholiciteit. Ook bezit het concilie niet meer
macht dan de volheid der plaatselijke gemeente; in hem erkennen en verwezenlijken alle Kerken slechts haar ontologische eenheid, als de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Door het concilie kan de Kerk als geheel het meest
haar missionaire taak vervullen; in haar verzamelde kracht en hechte eenheid
kan de Kerk tegenover de wereld de noodzakelijke en levendige getuigenis van
de Blijde Boodschap afleggen.
Nicea heeft de normale ontwikkeling van dit concilie-begrip afgesloten, doch
ook in . de Orthodoxie zelf bestaan afwijkingen in deze leer. Ofschoon de lokale
Kerk geheel naar Christus is gekeerd, die alles in allen is, mag zij zich niet in
zichzelf opsluiten, zoals dit feitelijk gebeurt in de autocephale Kerken. De auto-
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cephalie, welke in de Orthodoxie sterk overheerst, stelt zich tegenover Rome,
doch is praktisch doordrongen van hetzelfde romeinse princiep. De triomf van
de universele ecclesiologie in byzantijnse gestalte is ontstaan door de byzantijnse
theocratie en het religieus nationalisme, en werd bestendigd door de instelling
van de synode endemoesa (blijvende synode) en de patriarchen-mystiek.
Tegen dit 'byzantinisme' hebben de Slavofielen zich terecht verzet door terug
te grijpen naar de eucharistische ecclesiologie. Immers als antwoord op de houding van Rome gelden niet de theorie der vijf zintuigen (pentarchie), de
autocephalie, de Sobornost-leer of de synodale structuur, doch uitsluitend het
terugvallen op de oudste traditie. De autocephale tendens, zoals zij zich ook
sterk in de Diaspora heeft ontwikkeld, is funest voor de Orthodoxie. Immers,
zij leidt tot bureaucratie, verlies van gemeenschapszin, regeringsinmenging,
macht der leken, die controle willen uitoefenen, tegenstelling tussen clerus en
leken; ook ziet zij slechts in de bisschoppen de vertegenwoordigers van volk en
clerus, en zij verzwakt in hoge mate de gezamenlijke orthodoxe getuigenis
tegenover de andere Kerken. Ook hier ligt voor ons een ontmoetingsterrein,
daar de Orthodoxie, gelijk de Kerk van Rome, zich zelf wil herzien.
Tussen de twee meer theoretische beschouwingen van Af anassief f en Schmemann zijn twee andere hoofdstukken ingebouwd, welke de eucharistische ecclesiologie meer historisch belichten.
De korte studie van Koulomzine situeert de plaats van Petrus in de vroege
Kerk te Jeruzalem, buiten Jeruzalem en na zijn vertrek uit deze stad. Petrus
bekleedt ongetwijfeld de eerste plaats in het college der apostelen; doch, zoals
de Kerk van het Pinksterfeest enig in haar soort is, zo is ook het gezag van
Petrus slechts eenmaal geweest. Wanneer de apostelen Jeruzalem verlaten
hebben, oefent Petrus een rondtrekkend dienstbetoon uit, daarmee verliest ook
Jeruzalem haar getuigenis bij de andere Kerken. Daar het evangelie van Matteus uit Jeruzalem voortkomt, moeten wij alle teksten met betrekking tot de
plaats van Petrus uitleggen in verband met zijn tijdelijk verblijf te Jeruzalem,
want daarna verliezen wij Petrus, zelfs in de Handelingen, uit het oog.
In dit zelfde perspectief wordt ook door Meyendorff op positieve wijze de
leer van de byzantijnse theologen van de XIIe tot de XVe eeuw ontleed. Naast
verblinde polemiek vindt men bij hem kostbare elementen, des te meer daar
deze bronnen ook in de Orthodoxie weinig bekend zijn, omdat de orthodoxen
hun argumenten tegen Rome eerder bij de Reformatie zoeken dan in eigen
traditie. Hoe interessant deze historische studie ook is, wij kunnen haar slechts
in het kort weergeven. De ontwikkeling van het primaatschap, welke in het
Oosten bijna niet werd gevolgd, wordt in de Middeleeuwen plotseling voor de
orthodoxen een geloofsvraag, vooral door de hervormingen van Gregorius de
Grote en de benoeming door Rome van Thomas Morosini tot latijns patriarch
van Constantinopel. De theologische bewijzen zijn bijna steeds dezelfde: nl. het
geloof van Petrus is de rots waarop elke lokale Kerk is gegrondvest; de paus is
derhalve de opvolger van Petrus, wanneer hij in het geloof van Petrus blij ft.
Steunend op het onderscheid tussen apostolische dienst en bisschopsambt,
erkennen zij Petrus niet als bisschop van Rome. Door deze studie wil Schr. dan
ook Rome helpen in het terugvinden van de oude tradities.
Onze kennismaking met het eerste boek van de bibliotheek moest enigszins
uitvoerig zijn, wij ervaren bij ons dezelfde problemen. Onze waardering voor
hun 'theologie' is dan ook zeer groot, doch telkens ervaren wij ook de oosterse
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mentaliteit, welke positieve gegevens prachtig ontwikkelt, maar er nog meer
verzwijgt, b.v. de komst en dood van Petrus te Rome.
De aanschouwing van God

Het primaatschap van Petrus en van de paus van Rome is het knelpunt tussen
Rome en de Orthodoxie. Na de eerlijke getuigenis der Orthodoxie biedt de
'bibliotheek' ons twee werken over de oosterse spiritualiteit om onze ontmoeting aan te moedigen en intiemer te maken.
In dit perspectief staan dan ook de lezingen van prof. Wladimir Lossky over
de aanschouwing Gods, een onderwerp, dat de oosterse en westerse Kerk steeds
bezig heeft gehouden en nog houdt. Schr. was in staat dit probleem zo beknopt
en tegelijk zo grondig te behandelen, daar hij de stof ervan reeds rijkelijk
bewerkt had in zijn boek De mystieke Theologie der oosterse Kerk. Ofschoon
deze voordrachten aan de Sorbonne vanzelfsprekend wat gedrongen zijn, hebben zij het voordeel de grote lijnen te volgen zonder te veel in bijzonderheden
te treden. Het gaat hier geenszins om de afgezaagde tegenstelling tussen de
oosterse en westerse geest, doch om het karakter zelf van de oosterse spiritualiteit, dat zich uit in talrijke stromingen.
In chronologische orde doorloopt Schr. de ontwikkeling van de voornaamste
scholen met betrekking tot de beschouwing, het zien van God. Door de haarfijne ontleding van een of ander kenmerkend gezegde weet Lossky de hoofdtendens van een mystieke schrijver te schetsen. Zodoende wijst hij ons de
bedding aan van de zuivere stroom, welke vanuit de H. Schrift over Ireneus
loopt tot aan Gregorius Palamas. Steeds teruggrijpend naar de leer van de
H. Schrift, dat niemand God ooit heeft gezien, staat Ireneus een eschatologische
beschouwing voor, d.i. een uiteindelijke volmaakte kennis, waarin het eeuwig
licht van de Vader verschijnt in het verheerlijkt Lichaam van Christus om aan
de verrezen mens onsterfelijkheid en deelname aan het goddelijk leven te verlenen. Deze oorspronkelijke stroming is vergiftigd geworden door het intellectualisme der Alexandrijnen, met name door Origenes en vooral door Evagrius,
die het middelpunt van het geestelijk leven verplaatsten naar de kennis. Ook
wordt deze zuivere stroming doorkruist door Macarius' leer over de zintuigelijke ervaring en door het Messalianisme.
Van de andere kant wordt telkens geprobeerd in de bedding van Ireneus'
leer te blijven, vooral door de Cappadociërs, de Syro-palestijnse Vaders en de
ascetische literatuur, welke allen de Godsaanschouwing in de verheerlijkte
Christus beklemtonen. Deze aanschouwing is niet te scheiden van de vereniging
met de Heilige Drievuldigheid. Uit deze scholen putten de byzantijnse mystieke
schrijvers overvloedig hun materiaal, zoals Dionysius, Diadochus van Photice,
Maximus de Belijder, Johannes Damascenus en niet het minst Simeon de Nieuwe Theoloog. In de XIVde eeuw wordt van deze verspreide rijkdom door
Gregorius Palamas een meesterlijke synthese opgebouwd. Geen wonder dat het
Palamisme, evenals het Hesychasme, door Schr. sterk wordt gewaardeerd.
In deze overvloed van namen en stromingen ontmoeten wij steeds de pneumatische kracht van de beschouwing in al haar graden, welke hier op aarde
reeds haar uitdrukking vindt in de gematigde spiritualiteit van de ervaring der
genade. Nu wij in de Bijbel God meer ervaren en in de existentiële filosofie
elkander meer ontmoeten als persoon, kunnen wij wellicht gemakkelijker in de
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mentaliteit van deze spiritualiteit doordringen. Ook in de beschouwing gaat het
om de gehele mens, om zijn deelname aan Gods liefde, en niet alleen om een
kennis.
Russische vroomheid
Na de studie over het kernprobleem van het primaatschap en de diepgaande
bespiegelingen over het meer abstract onderwerp der aanschouwing Gods, biedt
de 'bibliotheek' ons als een verposende oase een derde volume aan over de
Russische spiritualiteit van de hand van Nicolaas Arseniew. Wanneer wij dit
deel een pauze noemen, is het geenszins omdat het armer aan inhoud is of
minder gedegen bewerkt dan de twee voorgaande studies, doch het is omdat wij
hier niet meer leven in een kring van theorieën, doch onmiddellijk in contact
staan met het godsdienstige leven van het russische volk, weergegeven door
talrijke voorbeelden, indrukwekkende verhalen, pakkende citaten en overvloedige literatuur. Ofschoon ook hier weer de zuivere orthodoxe mentaliteit naar
voren komt, vinden wij hier elkander gemakkelijk terug met de gehele westerse
spiritualiteit als achtergrond, in de overtuiging van hetzelfde geloof, hartstochtelijk beleefd in de verschillende aspecten en met dezelfde excessen.
Met deze doordringende studie doorkruisen wij heel het terrein van de oude
russische spiritualiteit. Er wordt weinig gesproken over de huidige toestand in
Rusland, ofschoon enige voorbeelden uit de laatste jaren en de inleiding en het
slotwoord ons genoeg daarover zeggen. Niet alleen komen wij hier in aanraking
met de talrijke godsdienstige uitingen, doch wij dringen geleidelijk door tot in
de diepste lagen van de russische ziel.
Voorzeker, Schr. beweert geenszins alle verschijnselen en motieven te monopoliseren voor de russische spiritualiteit, doch in het geheel spreekt toch het
eigen russisch karakter, zoals in de pelgrimsspiritualiteit, het diep ingrijpend
liturgisch leven, de innige verering der ikonen, de oeroude huiselijke tradities
met haar strenge voorschriften, de grote eenvoud en hartelijkheid, de oprechte
liefde en barmhartigheid voor de armen, ongelukkigen en gevangenen, de
beminnaars van het lijden, de verdedigers der gerechtigheid zelfs tegenover de
machtigen der aarde, de talrijke kloosters, de monniken, de heiligen, de starzen,
de dwazen voor God, de eremieten en bekwame geestelijke leiders.
Door deze kennismaking met het rijke russische godsdienstig leven heen,
dat soms met zoveel innige overtuiging wordt beschreven, zoekt Schr. steeds de
algemene karaktertrekken weer te geven; hij vreest daarbij niet de excessen aan
te duiden en ze objectief te beoordelen. Als algemeen karakter van de russische
ziel komen naar voren: de drang naar ruimte, het avontuur, met daarbij ook de
uitwassen van de pelgrims naar het Absolute, zoals bij Gogol en Tschaadajew;
het soms dramatisch spel tussen de hevigste contrasten; tussen matigheid,
moreel evenwicht, vrede en de grofste buitensporigheden, tussen zachtmoedigheid en de wreedste barbaarsheid, tussen zware zonden en het innigste berouw
en boete. Het meest eigene van de orthodoxe russische volksziel ligt wel in de
johanneïsche aanschouwing van de Heerlijkheid van het Mensgeworden
Woord. De kracht der verrijzenis-gedachte, de overwinnende doorbraak der
eeuwigheid met de daaraan verbonden overtuiging van een noodzakelijke dood
aan de oude mens, de zuivering van het hart, de nederigheid, de sobrietas
mentis, etc. overstraalt heel het dagelijks leven.
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Hiermee zijn wij reeds gekomen tot de diepzinnige ontleding van de innerlijke wereld der russische heiligen, die de synthese van hun spiritualiteit in
Christus vinden. Hun authentieke, onvervalste overgave aan God wordt gekenmerkt door vrede, rust, eenvoud, nederigheid, naastenliefde, doch ook van de
andere kant door moed. Diep ligt de liefde tot het kruis in hun leven verankerd,
b.v. in het leven van de H.H. Gleb en Boris, alsook de overtuiging van hun
zwakheid, kleinheid, onmacht, welke vertolkt wordt door een innerlijk zwijgen
en zuiver gebed. Daarnaast staat ook op kenmerkende wijze de inwerking van
de H. Geest, de vurigheid, innerlijke vreugde en ontroering, de gave der tranen,
sterke ervaring van Gods genade, de nabijheid van het Goddelijke. Zeker, het
gaat hier dikwijls om voorbeelden uit het monniksleven, doch het is opmerkelijk dat de meeste verschijnselen van het geestelijk leven zich ook in overvloed
bij het gewone, eenvoudige volk vertonen. Het alledaagse leven is tot in vele
kleine bijzonderheden doordrongen van het godsdienstige.
Hier vinden wij juist de grote invloed van de liturgie in het leven van de
eenvoudige mens. De schoonheid der liturgie, in liefde en met intense bewondering beleefd door de biddende, smekende en zingende massa, is een der
voornaamste bronnen van het russische nationale bewustzijn; zij is een constituerend element van wat men steeds kan noemen 'het heilig Rusland'. Geen
wonder dan ook, dat de grote russische romanschrijvers en filosofen die de
russische ziel hebben willen ontleden, steeds terugvallen op het godsdiensttig
leven van het volk in al zijn verschijnselen, of zij gelovig zijn of niet; een studie
van de russische mens kan de godsdienstige bronnen niet verwaarlozen. Vandaar dat Schr. ons ook rijkelijk in contact brengt met de werken van Tolstoï,
Dostojewski, Uspensky, Kireewsky, Puschkin, Tschekow, Leskow, Chomiakow
en vele anderen.
Zo is dit werk van Arseniew uitgegroeid tot een ware bibliotheek: wij hebben
hier niet alleen een rijke verzameling van gegevens over de aloude russische
vroomheid, doch tevens een aansprekende geestelijke lezing, waarin wij de
grote thema's van het geestelijk leven voor ons zelf terugvinden. Deze lezing
wekt het verlangen op nog dieper door te dringen in deze rijkdom; een overvloedige bibliografie bewijst trouwens dat er stof te over is. Wij hopen dan ook
dat de 'bibliotheek', vooral op ascetisch gebied, nog vele werken zal publiceren,
zoals tractaten over het geestelijk leven, vooral talrijke brieven van geestelijke
leiders, b.v. van Theophanes, eremiet van Wyscha, van starez Païssi Welitschkowski, van starez Makarius van Opino, etc.. In hun geschriften voelen wij hoe
innig wij met elkander verenigd zijn.
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Satellieten meten de aarde
KARL-WILHELM SCHRICK

Z

OVER onze traditie teruggaat in het verleden, vindt men dat de mens zoekt
naar het wezen en het uitzicht van de dingen die hem omgeven. Alhoewel
men in de oudheid de aarde nog voor een vlakke schijf hield, omlijst door de
bolschil van de hemel, toch is onze kennis van de bolvorm van de aarde ook
al enkele duizenden jaren oud. Sedert de uitvinding van de verrekijker, een
350 jaar geleden, beschikt de mens over aanzienlijk nauwkeuriger meetinstrumenten en waarnemingsmogelijkheden. Vanaf dat ogenblik kon men belangrijke bijzonderheden in de vorm van de aarde aantonen. Zoals men in een
sterrekijker kan zien dat de planeet Jupiter afgeplat is aan de polen, ontdekte
men een zelfde afplatting aan de polen der aarde. Men; vond dat de aardvorm
enigszins gelijkt op een lichaam dat beschreven wordt door een ellips die
rond haar kleine as, de poolas, wentelt. Daarom noemt men de aarde een
omwentelingsellipsoïde die aan de polen afgeplat is. De kleine as van deze
ellipsoïde stelt de omwentelingsas van de aarde voor.
Met de kunstmatige satellieten begint een nieuw tijdperk voor de geodesie,
de wetenschap die de vorm van de aarde bestudeert. Het belang van de satellieten voor het meten van de aarde blijkt bijvoorbeeld al uit de bijnaam welke
men aan één ervan, de 'Anna I B' gegeven heeft: de 'geodetische satelliet' . Om
de nieuwe mogelijkheden toe te lichten, moeten we eerst echter iets zeggen over
de methoden die ons tot dusver informatie verstrekt hebben omtrent de vorm
van de aarde.
Hoe heeft men tot nu toe de aarde gemeten?
Het vermoeden dat het aardoppervlak gekromd is, werd een 2000 jaar
geleden voor het eerst door metingen bevestigd. Op twee plaatsen in Egypte,
ongeveer op de zelfde meridiaan gelegen, werd door middel van loodrecht
opgestelde staven de invalshoek van de zonnestralen op het middaguur waargenomen (afb. 1) . Terwijl de stralen bij staaf A loodrecht invielen, veroorzaakten
ze bij staaf B een schaduw. Aan de top van staaf B werd de hoek gemeten; hij
is gelijk aan het verschil in geografische breedte tussen beide plaatsen en
bedroeg een vijftigste van een cirkelomtrek. Een schatting van de afstand tussen
A en B, leverde derhalve, na vermenigvuldiging met 50, de lengte van de
aardomtrek. Het resultaat was ongeveer 15% te groot.
Eigenlijk wordt deze methode nog steeds toegepast. Van gegeven punten
op het aardoppervlak worden door astronomische waarnemingen de geografische lengte en breedte gemeten. Daardoor kent men ook de onderlinge verschillen in geografische lengte, resp. breedte. De vereiste rechtstreekse afstanden
tussen deze punten kan men berekenen, door deze punten met ketens of netten
van driehoeken te verbinden. Beide elementen -- geografische coordinaten en
driehoekssystemen -- kan men tegenwoordig met grote nauwkeurigheid meten.

886

SATELLIETEN METEN DE AARDE

Zo is het mogelijk niet alleen de omtrek maar ook de vorm van de aarde te
benaderen.

1

afb. 1

Even belangrijk voor het onderzoek van de vorm van de aarde zijn de
metingen van de zwaartekracht. De invloed van de zwaartekracht van de aarde
— afgezien van de aardrotatie — kan men als volgt aanschouwelijk maken:
een gewicht, opgehangen aan een veerbalans, zal des te lichter wegen naargelang
balans en gewicht zich verder verwijderen; van het aardoppervlak. Aangezien
bv. punten op de evenaar op een grotere afstand van het middelpunt van de
aarde liggen dan de polen, moet een gewicht op de evenaar minder wegen dan
op iedere andere plaats van het aardoppervlak. Het gewichtsverschil tussen de
polen en de evenaar wordt nog versterkt door de middelpuntvliedende kracht,
die ontstaat door de wenteling van de aarde en die het grootst is aan de evenaar.
De grootte van deze middelpuntvliedende kracht is echter nauwkeurig bekend.
Met zeer gevoelige meetinstrumenten kan men de zwaartekracht meten en
daaruit besluiten trekken voor de vorm van de aardmassa.
Een meting die de hele aarde omvat
De twee hierboven beschreven methoden kan men helaas slechts gebruiken
op plaatsen van het vasteland die enigszins toegankelijk zijn, dus slechts op een
betrekkelijk klein gedeelte van het aardoppervlak, waarvan men tot nog toe
slechts een klein procent heeft gemeten. Onze kennis van de totale vorm van
de aarde blijft daarom leemten vertonen zolang we geen meting kunnen uitvoeren die de hele aarde omvat. De kunstmatige satellieten verschaffen ons
thans twee mogelijkheden tot zulke 'globale' opmeting. De eerste methode
steunt op de beweging van de satelliet: uit de waargenomen onregelmatigheden
in de banen welke de satellieten volgen kan men conclusies trekken betreffende
de vorm van de aarde. In de tweede methode gebruikt men de satellieten als
hooggelegen trefpunten die men vanuit verschillende plaatsen tegelijkertijd
waarneemt, waardoor een geometrische studie van de aarde mogelijk wordt.
Aangezien de gangbare meetmethoden reeds waardevolle resultaten opleverden,
kunnen de satellieten onze voorstelling van de aarde slechts verfijnen indien
alle metingen met grote nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Daarom laten we
enkele mogelijkheden hier al direct buiten beschouwing. zoals bv. het fotograferen van het aardoppervlak door middel van in satellieten ingebouwde camera's:
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de resultaten welke dit geeft, zijn niet nauwkeurig genoeg. Het doel van opmetingen met satellieten is niet om kaarten of reliëfs te leveren: daarvoor volstaan
de traditionele methoden. Bij een globale meting gaat het om de vorm van de
aarde in haar geheel. Ter vereenvoudiging zou men zich een aardbol kunnen
voorstellen die volkomen met water omgeven is. De rustende zeespiegel (afgezien van de golfbeweging en van ebbe en vloed) zou dan de gedaante van de
aarde voorstellen, die men wil bepalen met al haar onregelmatigheden op grote
schaal.
Storingen van de satellietenbeweging

Iedere artificiële satelliet is, zoals de maan, een hemellichaam binnen de
aantrekkingssfeer van de aarde. Indien de wederzijdse aantrekking plotseling
zou uitvallen, zou de satelliet zich met de snelheid van dat ogenblik in rechte
lijn van de aarde verwijderen. De aantrekkingskracht van de aarde houdt het
lichaam evenwel in een gesloten baan. Aangezien elke massa een aantrekking
uitoefent, werken zon, maan en planeten eveneens in op de baan van de kunstmatige satellieten. Daarbij komen nog de storingen door luchtweerstand, aanbotsende deeltjes enz. Al deze invloeden zijn van een veel kleinere orde van
grootte dan de aantrekking van de aarde; daarom kunnen we ze in onze verdere
uiteenzetting buiten beschouwing laten. Laten we dus doen alsof de enige
kracht de aantrekking van de aarde is. Indien de totale massa van de aarde
in haar zwaartepunt samengeperst of althans bolsymmetrisch eromheen verdeeld
was, dan kon men het zwaartepunt van de aarde als enig uitgangspunt van de
zwaartekracht beschouwen. In dit geval geldt de eerste wet van Kepler: de
omloopbaan van een satelliet om de aarde is een onveranderlijke ellips (waarvan de cirkel een grensgeval is), met het zwaartepunt van de aarde in een der
twee brandpunten van de ellips.
Nu bezit de aarde echter geen bolsymmetrische massaverdeling, maar ze is aan
de polen afgeplat en veroorzaakt daardoor op ieder ogenblik veranderingen
van de baan. De reactie van de satellietenbaan is vooral merkbaar in de beweging van de 'knopenlijn' en van de 'apsidenlijn'; laten we deze verschijnselen
verklaren aan de hand van afbeelding 2.

afb. 2

De tekening stelt de aarde voor met de evenaar en een satellietenbaan door
de punten S, K', A, K, P. Het zwaartepunt 0 van de aarde ligt in een van de
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brandpunten van de baanellips, waarvan de grote as PA ook apsidenlijn genoemd wordt. Het punt van de baan dat het dichtst bij de aarde ligt, noemen
we P (perigeum), het verste punt is A (apogeum) . Het baanvlak vormt met
het evenaarsvlak een hoek i (helling van de baan) en de snijlijn KK' van de
beide vlakken wordt knopenlijn genoemd (K = klimmende knoop, K' =
dalende knoop) . 'Knopenbeweging' noemt men het verschijnsel dat men bij een
draaitol kan waarnemen als een langzame verplaatsing van het tolvlak (precessie-beweging van de tol) . De helling i van de satellietenbaan, die hier als tolvlak
beschouwd kan worden, blijft constant; toch draait het hele baanvlak en daarmee de knopenlijn in die zin, dat de doorgangspunten aan de evenaar uitwijken
in een richting tegengesteld aan de beweging van de satelliet. De snelheid van
de knopendraaiing kan bij kleine hellingen en dichtbij gelegen banen tot 9°
per dag bedragen; bij meer verwijderde banen zowel als bij grotere hellingen
wordt de knopenbeweging kleiner, om bij een helling van 90° (poolbaan)
geheel te verdwijnen. Daar de knopenverandering in korte tijd heel hoog kan
oplopen, kan men ze door waarneming van satellieten gemakkelijk meten.
Zoals in al deze beschouwingen, wordt ook de knopenbeweging in een ruimtelijk v as tstaand coordinatenstelsel gemeten. Om telkens de doorgangspunten
aan de evenaar te vinden, moet dan ook de dagelijkse wenteling van de aarde
mee verrekend worden.
Een tweede belangrijk gevolg van de afplatting der aarde is de draaiing van
de grote as van de elliptische baan, de apsidenlijn. Bij een geringe helling van
de baan bedraagt de dagelijkse draaiing van de grote as in het baanvlak ongeveer het dubbele van de overeenkomstige knopenbeweging en verloopt dan in
dezelfde richting als de beweging van de satelliet (zie afb. 2) . Het nulpunt
van de draaiing ligt bij een inclinatie van ongeveer 63°; bij nog grotere inclinatie draait de apsidenlijn in tegengestelde richting. Aangezien volgens de
tweede wet van Kepler een satelliet in het perigeum zijn grootste en in het
apogeum zijn kleinste snelheid heeft, kunnen deze punten en bijgevolg ook hun
verplaatsing door middel van reeksen waarnemingen goed bepaald worden.
Niet alleen de ligging van de knopen en van de apsidenlijn wordt door de
afplatting van de aarde gewijzigd; ook andere baanelementen (de vorm van
de ellips, de helling enz.) worden beïnvloed, zij het dan in veel geringere mate.
Anderzijds reageren alle baanelementen ook op andere onregelmatigheden van
de aarde, bv. de asymmetrie tussen noorde lijk en zuidelijk halfrond, de uitrondingen van de evenaar enz. Verschillende oorzaken hebben dus min of meer
gelijke gevolgen. Zo krijgt ons probleem het volgende uitzicht. In de waargenomen baanafwijkingen zitten, op zeer complexe wijze door elkaar vermengd,
de resultaten van de meest uiteenlopende onregelmatigheden v an de aardstructuur. Uit de waarnemingen moet men dus omgekeerd weer conclusies
kunnen trekken betreffende de vorm van de aarde. Dit is mogelijk door middel
van omvangrijke en langdurige mathematische berekeningen. Daarbij wordt
men geholpen door de karakteristieken van onderling verschillende satellietenbanen (bv. bij poolbanen valt de knopenbeweging praktisch weg; bij een helling
van 63° is er geen apsidendraaiing meer). De opgave wordt echter bemoeilijkt
door de reeds vermelde bijkomende storingen (andere hemellichamen, luchtweerstand). Als een satelliet dicht bij het oppervlak v an de aarde beweegt, is
de nog weinig bekende invloed van de luchtweerstand een grote onzekerheidsfactor in de conclusies; als daarentegen de baan ver van de aarde ligt, dan neemt
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de rechtstreekse inwerking van het krachtveld van de aarde meer af dan de
onderzoeker lief is. Hoewel dus nooit alle gunstige omstandigheden tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, is men er met verloop van jaren toch in geslaagd,
uit de banen van vele kunstmatige satellieten enkele essentiële eigenaardigheden
van de gedaante der aarde af te leiden. Daarover handelen we in onze laatste
paragraaf.
Ruimtelijke triangulatie met satellieten
De tweede mogelijkheid om de vorm van de aarde door middel van kunstmatige satellieten te bepalen, steunt op geheel andere principes. Satellieten
worden hier als trefpunten aangewend, met hulp waarvan een geometrische
opmeting van de aarde wordt uitgevoerd. Het beginsel van deze methode berust
op de volgende overwegingen.
Veronderstellen we dat een kunstmatige satelliet vanuit een observatiepost
op aarde op een nauwkeurig registreerbaar tijdstip waargenomen wordt. Op
dat ogenblik heeft de satelliet een bepaalde positie, die zoals de positie van de
omgevende sterren gemeten kan worden. De gezichtsstraal van het station
naar de satelliet legt dus een ruimtelijke richting vast. Door gelijktijdige waarneming van de satelliet vanuit meerdere waarnemingsstations, kan men dus op
dat ogenblik evenveel richtingen bepalen als er stations zijn. Aangezien alle
gezichtsstralen elkaar in de satelliet snijden, levert zulke gelijktijdige waarneming vanuit verscheidene stations een stralenbundel met een bepaalde oriëntatie
in de ruimte. Nu kan zulke gemeenschappelijke waarneming herhaald worden
op een ander ogenblik, wanneer de satelliet zich in een andere positie bevindt.
Zo krijgt men meer stralenbundels, die telkens door de snijding van de overeenkomstige stralen de ligging van de waarnemingsstations ten opzichte van
elkaar vastleggen. Zoals in de vlakke meetkunde afstanden bepaald worden
door rechtstreekse triangulatie, zo hebben we hier te doen met een ruimtelijke
onrechtstreekse triangulatie. In afb. 3 wordt dit principe vereenvoudigd voorgesteld. Op deze wijze kunnen bv. continenten meetkundig met elkaar verbonden
worden.

afb. 3

Het doel van deze methode is, over de hele aardbol een net van waarnemingsstations te spreiden en hun ligging ten opzichte van elkaar te bepalen. Alle
stations samen vormen het geraamte dat in grote lijnen de aarde voorstelt. Op
een soortgelijke manier kan dan een opmeting van een net met kleine mazen
16
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tot een geometrisch nauwkeurig model van de aardvorm leiden. Daar het hier
gaat om meten van driehoeken met behulp van hemellichamen, noemt men deze
werkwijze 'stertriangulatie'.
Gelijktijdige satellietenmeting vanuit verschillende ver uit elkaar liggende
stations vereist over het algemeen een kostbare technische uitrusting; want de
gelijktijdigheid moet tot op tenminste een duizendste van een tijdseconde gewaarborgd zijn. Een geschikt doelwit is de ballonsatelliet 'Echo I', die wegens
zijn grote helderheid goed bruikbaar is voor de stertriangulatie, echter niet
voor een dynamisch gebruik. Wegens zijn geringe massa en zijn groot volume
reageert deze ballon zeer gevoelig op de stralingsdruk van de zon en op de
luchtweerstand; deze kwantitatief nog weinig bekende effecten, overstemmen
de baanstoringen die veroorzaakt worden door de vorm van de aarde. Een
speciaal voor de stertriangulatie gebouwd object was de geodetische satelliet
'Anna I B', ook wel 'flitslichtsatelliet' genoemd. Hij bestaat nog wel, maar zendt
geen signalen meer uit. Op vastgestelde tij den zond hij reeksen van telkens vijf
korte, helle lichtflitsen uit en waarborgde zodoende voor alle waarnemende
stations de gelijktijdigheid van de metingen. De observatoria werden door een
goed werkende mededelingsdierist telkens tijdig ingelicht over de verwachte
posities en zendtijden van de lichtflitsen. Een flitslichtsatelliet kan derhalve
ook op het in de schaduw van de aarde gelegen deel van zijn baan lichtflitsen
uitzenden, wat het gebruik over grotere afstanden mogelijk maakt. Om zeer
grote afstanden (bv. van oceanen) te overbruggen, laat men de satellieten op
enkele duizenden kilometers hoogte bewegen.
Instrumenten en waarnemingen
Voor de kennis van de aardvorm is het van belang dat de nieuwe methoden
nauwkeuriger zijn dan de oude. Satellietenmetingen maken het waarschijnlijk
dat over enige jaren de vorm van de aarde tot op 10 m nauwkeurig bekend
zal zijn, een orde van grootte nauwkeuriger dan vroeger. Om dit doel te
bereiken, moeten aan de waarnemingstechniek zeer hoge eisen gesteld worden,
zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.
Een satelliet op 1000 km hoogte doorloopt in één seconde ongeveer 7 km.
Wanneer zulk een voorwerp onder gunstige omstandigheden waargenomen
wordt, zal een fout van ongeveer 1/700 seconde in de tijdmeting een fout van
10 m op de aarde veroorzaken; een fout van 2 boogseconden in de positiebepaling zou het zelfde resultaat geven. Wil men de totale fout dus reduceren tot
maximaal 10 m, dan moet men er zeker van zijn dat men de tijd van de
satelliet tot op ongeveer 1/1000 tijdseconde en zijn positie tot op één boogsec.
kan bepalen.
Op het eerste gezicht leek alleen de fotografische techniek tegen zulke hoge
eisen opgewassen. Een zichtbare satelliet kan steeds gefotografeerd worden;
de meegef otograf eerde omringende sterren, waarvan de posities bekend zijn,
maken de positiebepaling van het satellietenbeeld op de fotografische plaat
mogelijk. Voor de vereiste precisie bij het uitmeten van de plaat is een goede
optiek van de camera nodig, met een voldoende lange brandpuntsafstand (sterke
vergroting) en genoeg lichtsterkte. De juiste tijdmeting verkrijgt men door aan
de tijdsregistratie verschillende onderbrekingen van de belichting, en bijgevolg
van het satellietenspoor, te koppelen. De eigenlijke moeilijkheid bij camera's

SATELLIETEN METEN DE AARDE

891

met vaste opstelling en satellieten die zonlicht weerkaatsen, bestaat erin om van
een snel over de fotografische plaat bewegend satellietenbeeld scherp afgetekende spoorpunten te krijgen. Er bestaan tegenwoordig verschillende camera's met
ingewikkelde sluitermechanismen voor de fotografie van artificiële satellieten.
Een opname van de lichtpunten van flitslichtsatellieten vereist weliswaar geen
speciale sluiter, maar wel een equatoriaal opgestelde fotografische kijker. De
lichtflitsen lijken in een kijker die de sterrenbeweging volgt, puntvormig zoals
de sterren en kunnen zonder moeilijkheden gemeten warden. Het grootste type
van deze soort toestellen is de Baker-Nunn-spiegeltelescoop, die naar keuze de
beweging van de sterren of die van satellieten kan volgen. Twaalf van deze
instrumenten staan op lage breedte over de hele aarde verspreid. Aan deze
instrumenten danken we onze tot nog toe verzamelde kennis betreffende de
satellietenbanen en hun storingen, evenals onze daaruit afgeleide verbeterde
kennis van de vorm der aarde.
In de laatste tijd zijn elektronische meetmethodes zover ontwikkeld, dat zij
met succes voor geodetische satellietenwaarnemingen gebruikt kunnen worden.
Eén van deze werkwijzen berust op een toepassing van het 'Dopplereffect'.
Zoals men bij ervaring weet, verandert een geluidsbron die beweegt (b.v. een
fluitende locomotief) voor het oor van de waarnemer van toonhoogte: de toon
daalt wanneer de geluidsbron voorbijbeweegt. Hoe dichter de waarnemer zich
bij de baan van de geluidsbron bevindt, des te meer zal hem de toonverandering
opvallen. Dit verschijnsel steunt op het feit dat de geluidsgolven in de richting
van de beweging verkort en in de tegengestelde richting gerekt worden; zo
verandert de golflengte en daarmee ook de frequentie. Zendt een satelliet een
bepaalde frequentie uit, dan kan men op dezelfde wijze uit de aard van de
frequentiewijziging tijdens haar voorbijgang enkele eigenschappen van haar
baan bepalen. Deze methode van de frequentieregistratie levert op korte tijd een
groot aantal metingen en geeft de mogelijkheid om uit de ligging van de
satellietenbaan t.o.v. verschillende meetstations de ligging van deze stations ten
opzichte van elkaar af te leiden. In de Verenigde Staten hebben zulke metingen
tot plaatsbepalingen met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 m geleid.
Met eenzelfde nauwkeurigheid kan men thans door middel van radarmetingen de afstand van kunstmatige satellieten bepalen. De grote nauwkeurigheid
van zulke metingen is te danken aan het feit dat gedurende de weinige minuten
van het verblijf boven de horizon automatisch duizenden radarwaarnemingen
uitgevoerd worden. Wanneer met behulp van enkele stations waarvan de onderlinge ligging bekend is, uit afstanden satellietenposities berekend zijn, kan men
de coördinaten bepalen van andere stations die aan de metingen deelgenomen
hebben.

Resultaten
De belangrijkste en tevens de best gewaarborgde conclusie uit de waarneming
van de baanstoringen heeft betrekking op de afplatting van de aarde aan de
polen. Het verschil tussen beide halve assen van de omwentelingsellipsoïde van
de aarde wordt doorgaans uitgedrukt als een breukdeel van de grote halve as;
indien de grote halve as, dus de straal van de evenaar, met a, de kleine halve as
met b en de afplatting met A aangeduid worden, dan geldt voor het verschil
der halve assen
a—b

-A.a
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Uit de waarnemingen van satellieten bleek de gemiddelde waarde van de
afplatting te zijn
1
A_
298,25
De waarde 298,25 is ongeveer voor 0,1 twijfelachtig en ligt tamelijk juist ni
het midden van de waarden die we kenden uit de traditionele methoden. Aangezien de straal a van de evenaar bekend is (6378 km), betekent dit resultaat
dat de aardpolen gemiddeld 21,385 km (met slechts een onzekerheid van enige
meters) dichter bij het middelpunt van de aarde liggen dan punten op de
evenaar. -- Verder ontdekte men ook, dat het zuidelijke halfrond iets sterker
afgeplat is dan het noordelijke: de zuidpool ligt dus een 30-tal meters dichter
bij het evenaarsvlak dan de noordpool. Daarom spreekt men nu van 'de peervorm van de aarde'. Men moet daarbij voor ogen houden dat deze afwijking
slechts ongeveer een duizendste van de aardafplatting bedraagt en op een model
niet voorgesteld kan worden. (De aardafplatting zelf is zo gering, dat ze op een
betrekkelijk klein model niet zou worden opgemerkt. Voorbeeld: een aardglobe met een middellijn aan de evenaar 30,0 cm, poolas 29,9 cm) . De waarnemingen hebben ook reeds uitgemaakt dat de aarde zich niet in hydrostatisch
evenwicht bevindt, d.w.z. haar oppervlak stemt niet overeen met dat van een
vloeibaar lichaam waarvan de massaverdeling alleen van de aantrekkingskracht
en de middelpuntvliedende kracht afhankelijk is. Was dat wel zo, dan zou de
1 ) hetgeen neer zou komen op
299,8
een verandering van de halve assen van ongeveer 100 m.
Over afwijkingen van de cirkelvorm aan de evenaar hebben de metingen tot
nog toe geen betrouwbare informatie kunnen geven. Door verdere waarnemingen hoopt men echter deze vragen te kunnen beantwoorden, zoals men later
wellicht ook plaatselijke onregelmatigheden in de massaverdeling zal kunnen
ontdekken. Over enkele jaren zullen ook de resultaten van de stertriangulatie
over de geometrische bepaling van de aardvorm voorhanden zijn. Een vergelijking van de geometrische vorm van de aarde met de vorm van de aardmassa
zoals die thans uit de waarneming van satellieten bekend is, zal het dan mogelijk maken conclusies te trekken betreffende het inwendige van onze planeet,
de aarde.
aarde iets meer afgeplat moeten zijn (A =
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E. DE KUYPER

NKELE tijd geleden heeft ook het Europese schouwburgpubliek kennis
E
kunnen maken met de opvoering door The Living Theatre uit New York
van
Brig, het stuk van Kenneth Brown, waarin een dag onmenselijke drill
The

in een strafcompagnie van het Amerikaanse leger ten tonele wordt gevoerd. Het
was een sensatie waar de Vlaamse en Nederlandse kritiek geen weg mee wist.
Een afwijzing op grond van vertrouwde theaterwaarden scheen nog het gemakkelijkst en was misschien ook het meest oprecht. De meest negatieve kritieken
liepen echter nog uit op de conclusie: slecht toneel, maar een boeiend experiment. De positieve kritiek had het moeilijker: de traditionele maatstaven schoten
inderdaad te kort, het bleef bij een niet duidelijk gemotiveerd beamen.
Een fenomeen als The Brig moet echter niet alleen in de evolutie van het
theater gezien worden, maar in de context van een hele tijdgeest. Waarin die
tijdgeest precies bestaat, is niet zo gemakkelijk te zeggen. Alle componenten
ervan komen echter samen in deze ene, negatieve omschrijving: de diepere
fenomenen van onze tijd ontsnappen ons als we ze uitsluitend vanuit onze
traditionele, westerse, grieks-latijnse, humanistische optiek bekijken. Talrijke
essays, vanuit verschillende hoeken, hebben de laatste jaren aandacht gevraagd
voor deze nieuwe 'mentaliteit'. Analyses van de massa-communicatiemiddelen
(Cohen-Séhat, Morin en Fougeyrollas), van de vrijetijdsbesteding (Joffre
Dumazedier) of van de 'grafische revolutie' (Boorstin) spreken steeds weer van
een nieuwe Epoche. Karl Pawek (Das optische Zeitalter) en Henri van Lier (Le
nouvel dge) 1) hebben van deze gewijzigde tijdgeest een samenvattend beeld
gegeven. Of ze er positief tegenover staan of negatief, alle auteurs zijn het
er over eens dat wij in een wereld leven die niet meer bepaald wordt door de
'logos', maar door wat zij de 'a-logos' of het visuele, het optische noemen:
„Niet meer ideeën zijn het die tegenwoordig het meest indruk maken op de
mens, maar gebeurtenissen" 2) . Cohen-Séhat en Fougeyrollas spreken vooral van
de 'filmische boodschap' en Van Lier resumeert hun gedachtengang waar hij
schrijft: „Het woord was het geprivilegieerde instrument van de kl as sieke culturen, het bereikte de sensibiliteit door middel van het verstand en respecteerde de
menselijke hiërarchische structuur. Het filmische beeld daarentegen geeft vorm
aan de dingen, 'informeert' ze en dringt ze rechtstreeks aan de toeschouwer op
door participatie en empathie; het raakt alle psychische en fysiologische niveaus,
werkt destructurerend en maakt ons open voor een anders-zin, voor nieuwe
waarden" 3) .
Dat de grote invloed welke het beeld en de massa-media in onze cultuur
gekregen hebben, van de kant van sommigen op bewust of onbewust verzet
stoot, spreekt vanzelf, vooral dan vanwege de klassieke vaandeldragers van de
'logos', de intellectuelen. Cohen-Séhat heeft echter op de dubbelzinnigheid van
1) Cfr. L. Vander Kerken, Nieuwe wereld, nieuwe mensen, in Streven, augustus
1962, pp. 1025-1028.
2) K. Pawek, Das optische Zeitalter, Walter Verlag, Olten and Freiburg i.Br.,
1963, p. 52.
3) H. Van Lier, Le nouvel age, Casterman, Tournai, 1962, p. 178.
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I
hun 'culturisme' gewezen: „De culturele minderheden beschouwen zich van de
ene kant als de bewakers van het culturele patrimonium, die de opdracht hebben
er alle vrije mensen op voet van gelijkheid in te laten delen; maar van de andere
kant zien zij in de doorbraak van de massa en de invasie van de massa-communicatiemiddelen een bedreiging van de culturele waarden. Hun culturisme affirmeert van de ene kant dat de communicatie der waarden slechts mogelijk is in
de vrije dialoog; van de andere kant ziet het slechts heil in een geleide informatie, die uitgaat van een educatieve actie in één richting en van het eeuwigdurend magisterium van de intellectuelen" 4) .
Ook het theater deelt in die crisis. De eeuwenoude, rijke traditie waarop het
kan bogen, was ook geworteld in de cultuur van de 'logos'. Als het zich daar nu
van los wil maken, zeggen de cultuurfilosofische pessimisten misschien dat het
verloren is. Maar met het teloorgaan van 'toevallige, tijdsgebonden verschijningsvormen', hoe lang die ook bestaan hebben en van welke onschatbare waarde ze ook zijn, komt nog niet noodzakelijkerwijze het wezen van het theater in
het gedrang. Omdat het 'religieuze' toneel grote meesterwerken heeft voortgebracht, moet daarom alle theater religieus zijn? Ook in een nieuw wereldbeeld, dat niet meer hoofdzakelijk door de 'logos' bepaald wordt, heeft het
theater zijn bestaansreden.
De kloof tussen de bestaande wereld en het theater is groot. Indien men
morgen alle schouwburgen sloot, wie zou daar iets van merken (Peter Brook) ?
En die kloof dreigt met de j aren en vooral met de opkomst van de jongere
generaties nog breder te worden 5) . De theaterwereld waardeert de massa-media
slechts in zo ver zij een informatieve (publicitaire) en formatieve rol kunnen
spelen. Voor de rest heeft zij er alleen misprijzen voor, vermengd met een
naijverige bewondering: een klassiek stuk bereikt in de T.V. op één avond meer
toeschouwers dan het gedurende eeuwen gedaan heeft in de schouwburgen. Dit
soort kwantitatieve cultuurspreiding is echter niet de eerste en voornaamste taak
van de massa-media. De eerste en voornaamste taak van de nieuwe communicatievormen is niet, de traditionele cultuurwaarden over te dragen via media die
deze waarden misschien verraden, maar een nieuwe cultuursfeer te scheppen,
een nieuwe wijze van zien, verwerken en beleven. En daarin zijn ze voor een
deel reeds geslaagd, of we dat betreuren of niet.
Eén ding is in ieder geval zeker: gevormd of misvormd door radio, film,
televisie, fotografie enzovoort, is ook onze houding tegenover het theater veranderd. Het meest opvallende van deze verandering is misschien ons 'nieuw realisme'. Het uitgangspunt — of beter: de werkbasis — van de nieuwe media is een
realiteit die als 'document' wordt voorgesteld. Of die 'non-fiction' helemaal
echt is, bewerkt of geheel gereconstrueerd, blijft eigenlijk bijzaak. Belangrijk is,
dat het eindresultaat echt lijkt. Aan dit 'nieuwe realisme' kan het theater niet
voorbijgaan. Maar de vraag is, of het er zich ook mee kan meten.
Op de Berliner Festwoche in september 1964 zagen we The Quare Fellow (De
4) G. Cohen-Séat en P. Fougeyrollas, L'action sur l'homme. Cinéma et télevision,
Denoël, Paris, 1961, p. 31. Cfr. ook G. Cohen-Séat, Problèmes du cinéma et de l'inf ormation visuelle, P.U.F., Paris, 1961.
5) Een opiniepeiling van het tijdschrift Theater heide (februari 1965) onder het
Duitstalige publiek in Europa is in dit opzicht een openbaring: 57% van de 15.000
deelnemende schouwburgbezoekers kijken nooit naar de televisie. Dit cijfer is des te
indrukwekkender als men weet dat in de Bondsrepubliek 50% van de volwassen
bevolking als TV-kijkers wordt beschouwd.
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man van morgen) van Brendan Behan in de enscenering van Peter Zadek. Bij
het opgaan van het doek kregen we een ongelooflijk realistische gevangenisafdeling te zien, drie verdiepingen hoog, fotografisch nagebootst tot in de kleinste details. Tien minuten lang staarden we ons blind op sloten, geleiders, lampen,
stalen afrasteringen, vochtplekken op muren en roestbruin op ijzer. Maar toen,
ineens, ging een massieve stalen balk lichtjes aan het trillen. Meteen was het
beoogde effect vernietigd. Voor toeschouwers van, laten we zeggen, vijftig jaar
terug zou zoiets helemaal geen bezwaar geweest zijn. Hun realisme was conventie. Zij eisten een zo perfect mogelijk beeld, maar een beeld dat toch altijd nog
beeld bleef, illusie, conventie. De beelddogmatici van tegenwoordig willen
méér: zij willen echte realiteit. Maar nogmaals: kan het theater die geven ? Niettegenstaande het milieu waarin hij leeft — zo meen ik Behan te verstaan —
blijft de mens een mens. Deze thesis kan echter slechts waar gemaakt worden in
het contrast tussen het onverbiddelijke milieu en de mens die erin moet leven.
Zijn onverbiddelijkheid ontleent het milieu echter aan zijn 'echtheid'. Fantastisch
en hallucinerend wordt de werkelijkheid pas wanneer ze als een naakt document
wordt weergegeven. Alle evocaties van Auschwitz op de scène geven de indruk
slechts marionettenspelen te zijn naast een film als Nuit et Brouillard van Alain
' Resnais. The Quare Fellow — en zo vele andere sociologiserende stukken, zoals
b.v. The Kitchen van Wesker — lijken wel voor de document-media te zijn
gemaakt. Zij eisen een realisme dat alleen film, televisie, fotografie kunnen
geven. Het realisme van het theater daarentegen is een realisme in de tweede
graad. Het steunt altijd op een intellectuele conventie. Het is een verbale en dus
'vermiddelde' communicatie 6) .
Hoe kan de verschrikkelijke realiteit van het werkelijke leven — die werkelijkheid b.v. waardoor zo vele auteurs geobsedeerd zijn: Hiroshima, Dresden,
Auschwitz — op de scène gebracht warden? Hoe kan de auteur de toeschouwer
in die realiteit, en niet alleen in de fictie van zijn brein, betrekken? In de traditionele (logische) vormgeving kan hij die realiteit alleen gecondenseerd krijgen
als achtergrond van een persoonlijk drama, van een individueel 'geval'. Recente
typische voorbeelden daarvan zijn Der Stellvertreter van R. Hochhuth en In der
Sache J. R. O p penheimer van H. Kipphardt. Door het morele drama, dat hier
'stellvertretend' voorgesteld wordt, kan de toeschouwer zich aangesproken voelen
(en dit is natuurlijk ontzettend belangrijk, daar gaat het hier niet om), maar de
moderne mens, die door middel van de massa-media de fysische realiteit met
andere ogen heeft leren zien, laat zich niet meer overtuigen door de middelen
welke het 'logische' theater ter beschikking staan om deze fysische realiteit (in
dit geval miljoenen doden) uit te beelden. Hij voelt zich bekocht: hij heeft het
gevoel dat zijn aandacht getrokken wordt op een al dan niet fictieve 'case',
terwijl de context, waar het — ook voor de auteur — eigenlijk op aankomt (de
miljoenen slachtoffers) geabstraheerd wordt en slechts als aanleiding dient om
een 'interessant' geval in het licht te stellen. Het engagement van de hier genoemde auteurs gaat misschien heel ver; mijn engagement als toeschouwer blijft
helaas aan de oppervlakte.
Daartegenover staat een succes als Oh What A Lovely War! van Joan Little6 ) Cfr. Cohen-Séat, Unction sur l'homme, p. 41: „ (L'information verbale) est une
information de second degré, et pour ainsi dire médiatisée. En revanche, l'information
visuelle se donne selon la vigueur immédiate de la perception. Et par là, elle s'impose
et impose à la fois sa structure et sa puissance structurante".
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woods Theatre Workshop (in Nederland gespeeld door Ensemble), een spel
over de oorlog 14-18, samengesteld uit memoires, krantenknipsels, foto's, f ilmen, affiches, liedjes, enz. De traditionele manier van werken zou geweest zijn,
dit materiaal te condenseren in een 'stuk'. Maar was het dan mogelijk, het probleem in zijn hele omvang en vooral in zijn hele intensiteit op te roepen ? Blijft
men dan weer niet staan bij een psychologische of ethische vraagstelling ? Het
uitzonderlijke van deze Engelse onderneming w as, dat het materiaal bruutweg,
'en vrac' werd voorgeschoteld: hier heb je alle elementen, pak weg en trek er
zelf je conclusies uit. We kennen dit soort communicatie uit radio- en TVreportages, die de feiten zo 'objectief' mogelijk, na as t en door elkaar presenteren. Door de onderlinge confrontatie, het contrast, de simultaneïteit, in één
woord door de montage ontstaat een nieuwe frappante werkelijkheid: de TV- of
radiowerkelijkheid. Wil de luisteraar of toeschouwer echter in staat gesteld
worden, zélf de elementen te combineren, dan moeten deze heel zuiver en heel
krachtig, ja simplistisch, naast elkaar gezet worden. Dan alleen grijpen ze hem
bijna fysisch aan. De verschillende elementen van het spel (laten we zeggen:
zang, dans, woord, plastische en histrionische communicatie) moeten niet geIntegreerd worden in een geniale 'soep' welke men soms voor het 'totale theater'
houdt, maar krijgen hun zin slechts in hun autonome interactie 7) .
Wat ondenkbaar of onvoorstelbaar leek voor het theater: realiteit voorstellen
die niet steunt op een intellectuele conventie, dat bereikten vooral Kenneth
Brown, de auteur, en Judith Malina, de regisseuse maar in werkelijkheid de
co-auteur, van The Brig. Oppervlakkig beschouwd zou men dit stuk kunnen
vergelijken met The Quare Fellow. Maar al beweren de auteurs dat zij ook van
authentieke situaties zijn uitgegaan, het eindprodukt is hier louter fictie. Geen
voorgeschiedenis (wie zijn deze mensen in deze strafkolonie, hoe zijn ze daar
geraakt en waarom?), geen dramatische handeling, geen personages, geen dialogen; in de klassieke zin van het woord, geen toneelstuk. En toch echt theater.
Het merkwaardige daarbij is dat het realiteitskarakter, dat we b.v. i n The Quare
Fellow tevergeefs zochten, hier in dit volledig geabstraheerd theater helemaal
voldoet. Zelfs de documentaire werkelijkheid van de massa-media missen we
hier niet meer. Dit is theater dat onze zucht naar authenticiteit bevredigt met
eigen specifieke theatermiddelen. Het doet daarvoor geen beroep op de traditionele realisme suggererende middeltj es, zoals: een precies gesitueerde context,
nauwkeurig getekende personages, werkelijkheidsweergave in spel en milieu.
De authenticiteit wordt hier uitsluitend bereikt door het aanwenden van de eigen,
specifiek theatrale middelen, de meest wezenlijke elementen waaruit het theater
bestaat: de acteur, zijn 'bewegingen in de ruimte, zijn relaties met de medeacteurs, gepaard met akoestische en optische boodschappen. En deze elementen
worden zo naast en tegenover elkaar gezet, dat ze ruw en zuiver, simpel en
direct op elkaar inwerken. Zij veroorzaken „des chocs élémentaires".
Daarmee stoten we op een van de meest opvallende kenmerken van dit nieuwe
7 ) Cfr. H. van Lier, op. cit., p. 174: „ .... les éléments ici prennent un autre sens.
Its cessent d'être fusion avec une nature dont ils épouseraient simplement les rythmes;
et ils renoncent a la continuité interne. Its jouent pour ainsi dire a l'état pur, chacun
pour eux, dans des violences contradictoires, et ne parviennent a restituer une unité
qu'après cette rupture, non en s'engendrant l'un l'autre, comme les éléments vitaux, ni
en procédant d'un centre unique, comme les formes, mais en travaillant de concert, en
réussissant des équilibres momentanés et ouverts de leur tensions. Bref. en
fonctionnant". En even verder: „Ils Bont d'abord des chocs élémentaires".
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theater: het nieuwe theater schokt. Wat men The Brig, Oh What A Lovely
War!, Béj arts enscenering van La veuve joyeuse of het stuk-met-de-lange-titel
van Peter Weiss, Die V er f olgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt
durch die Schaus pieltru p pe des Hos eizes zu Charenton unter Anleitung des
Herrn de Sade, het meest verwijt, is dat deze stukken of ensceneringen 'op
effect spelen' . Hetzelfde verwijt kon men vroeger ook al horen over ensceneringen van Piscator of van de Russen Meyerhold, Tairow en Waghtangow. Daarmee bedoelt men niet zozeer technische effecten (die zijn miniem) als wel fysische. Men slaat de toeschouwer in het gezicht, men wil hem wakker schudden
en wakker houden. Men speelt op zijn zenuwen, doet hem rillen, provoceert
hem om de zaal uit te lopen. Maar hij blijft zitten. Dit theater werkt inderdaad
met shock-effecten, maar dit behoeft niet noodzakelijk een verwijt te zijn. Het
is niet zomaar een sadistisch spelletje, geen goedkope bluf: kijk eens, mensen,
hoe ver ik durf gaan. Het is, geloof ik, een normale (niet een goede of een
slechte) manier om mensen van deze tijd, ook in de schouwburg aan te spreken.
Een manier van aanspreken dan die heel dicht staat bij wat Cohen-Séat de
specifieke perceptie van de filmkijker en als zodanig van de moderne mens
noemt: „De mens van deze tijd, die een concrete en veelvormige informatie
krijgt te verwerken, wordt niet alleen bestormd door sensoriële prikkels in de
eigenlijke zin van het woord en is dus niet uitsluitend onderworpen aan de
ordenende waarneming van zijn analyserend vermogen. Hij ondergaat ook en
vooral een veelheid van extra-sensoriële prikkels, waarvan de werking min of
meer direct afhangt van de neuro-vegetatieve sensibiliteit". De traditionele
communicatie en perceptie daarentegen steunden vooral, soms bijna uitsluitend,
op de verbale discursiviteit: „De werking van het discursieve spreken verschilt
ook wel naargelang het temperament van de aangesprokene, maar vooral naargelang zijn graad van intelligentie, zijn uitrusting, zijn cultuur of zijn oplettendheid. De psychologie van de informatie heeft tot nog toe vooral aandacht besteed aan de mechanismen van het bewustzijn en het cerebro-spinale stelsel. Op
de rol van het neuro-vegetatieve stelsel in de mens sloeg ze slechts acht in zo
ver ze zich bezighield met marginale, uitzonderlijke of pathologische verschijnselen" (op. cit. p. 35).
Men versta me niet verkeerd: dit ene voorbeeld van nieuwe theatrale boodschap (The Brig) wil ik niet direct gelijkschakelen met de visuele, filmische
boodschap. Ik wil slechts laten zien hoezeer ze verschilt van de traditionele en
zeg daarom alleen dat ze meer aanleunt bij de filmische. De shock-effecten van
T he Brig worden niet bereikt door technische middelen (film, licht- of klankeffecten, dynamische decorwentelingen, nieuwe zaalarchitectuur, bewegende
toeschouwersplaatsen, enzovoort) . De enige effecten waarmee gespeeld wordt,
zijn dynamische ruimteverdelingen van klank en beweging, een sterk ritme, een
visuele diversiteit, en vooral — specifiek theatraal — een zeer sterk uitgewerkte
en uitgespeelde visuele en auditieve simultaneïteit. Dit zijn middelen die tot een
heel ander gebied behoren dan b.v. die van de show. Ze worden niet zomaar
doelloos naast elkaar gezet, maar werken samen, onmisbaar voor de ontdekking
van het concrete, van datgene wat onze zucht naar authenticiteit (ons 'nieuw
realisme') zoekt. Deze manier van aanspreken trekt onze aandacht niet op het
algemene, maar op een bijzonder, direct gebeurend, uniek voorval. Ze tracht
niet, aan de hand van een fabeltje, ideeën, literaire, esthetische of ethische boodschappen te verkopen. Het theatrale gebeuren wordt hier niet gebruikt als een
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'medium' dat er slechts is ten behoeve van iets 'diepers', iets 'belangrijkers'. De
brutale, directe mededeling spruit voort uit en voldoet onze moderne 'Faszination 'des Ereignishaften': „Door de mentaal-ruimtelijke eenheid van object en
objectief ontstond voor de toeschouwer een nieuwe intimiteit met de dingen.
Zulk een intimiteit is echter slechts mogelijk met concrete dingen .... Als
sommige foto's ons tegenwoordig 'een slag in het gezicht' geven, dan komt die
slag uit de wereld van het existentiële en het concrete. Het algemene, het zuiver
geestelijke, het louter gedachte slaat ons nooit zo in het gezicht. Het heeft nooit
die laatste provocerende brutaliteit van de existente wereld" 8) .
Wat Pawek hier zegt van de moderne fotografie, geldt ook van dat soort
toneel waarvan een stuk als The Brig een beeld geeft. De vraag blijft echter,
hoe in dit theatrale realisme de fictieve theaterwereld zich verhoudt tot de reële
wereld buiten. Want hoe realistisch ook, de wereld van The Brig is een fictieve
wereld. Brown en Malina nemen uit de buitenwereld, uit de politieke, sociale of
psychologische werkelijkheid slechts datgene over wat in hun (theatrale) kraam
past. En dat is niet zo heel veel. Ook hun theatrale wereld wordt door specifieke
theaterregels afgeschermd van de buitenwereld. De gevangenen in The Brig
leven op een welbepaald stuk ruimte (een deel van de scène). De bewakers
heersen over deze ruimte, maar leven op een ander deel van de scène. De bewegingen van gevangenen en bewakers zijn strikt gecodificeerd. De regels van het
spel worden op hun beurt bepaald door de scenische ruimte, door het fysieke
uithoudingsvermogen van de acteurs, enz. Dit is van de ene kant de autonome,
op zichzelf staande theaterwereld. Maar deze haalt haar spankracht uit de werkelijkheid van de buitenwereld. Wat The Brig zo angstaanjagend maakt, is dit:
wat zich in de autonome theaterruimte afspeelt, kan ook buiten de schouwburg
werkelijkheid worden. In de grond is dit niets anders dan de dialectische spanning die steeds bestaat tussen de toneelwerkelijkheid en de reële buitenwereld,
of tussen de toneelwerkelijkheid en de anti-werkelijkheid: de verbeelding, de
fantasie, het spel. Maar in The Brig is er toch nog iets anders aan de gang. De
theatrale wereld is hier niet 'plaatsvervangend', niet allegorisch. Zij staat niet
voor een 'andere' wereld, zoals in het 'logische' theater. Zeker, in wat er in dit
stuk gebeurt, kan ik Auschwitz zien of Beverlo, een opleidingskamp van Amerikaanse mariniers of van Belgische para's, de verhouding tussen een strenge
turnleraar en gehoorzame leerlingen, of een pleidooi voor anti-militarisme. Wat
ik zie gebeuren, wordt misschien een concentratie van al het leed dat mensen
elkaar aandoen. Wat ik er precies in zie of in herken, zal overigens mede afhangen van mijn eigen levenservaring. Maar tijdens de voorstelling b lijft dit
allemaal onbewust. Het enige wat van belang is, is wat er theatraal gebeurt, wat
zich daar, op de scène, werkelijk, faktisch afspeelt, in zijn fysische directheid.
De bevelen worden, in draven en schreeuwen, werkelijk opgevolgd; heel het
dwaze concentrationaire ritueel wordt door de acteurs niet gespeeld, maar uitgevoerd. Aan het eind van de voorstelling zijn ze werkelijk uitgeput.
Ik weet wel dat dit soort directe authenticiteit in het theater zijn grenzen
heeft. In The Brig wordt dit duidelijk op twee manieren. De slagen en stoten
die de gevangenen moeten incasseren, zijn niet 'echt', moeten gemimeerd worden. Hoe realistisch deze imitatie ook is, de toeschouwer wéét dat het niet kan.
De mime doet weer een beroep op de 'logische' taal en op de interpretatie van
de toeschouwer. Het zuiver optische theater blijft hier in gebreke. Minder onontg ) K. Pawek, op. cit., p. 75.
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beerlijk, maar misschien om het de toeschouwer iets gemakkelijker te maken de
ondraaglijke spanning toch nog te verdragen, werd in het brute ritueel een (in
de traditionele zin van het woord) 'dramatisch geval' ingelast: een van de
gevangenen krijgt een zenuwinzinking. Dramatisch gezien was dit misschien
heel sterk, maar in het grote, onpersoonlijk gehouden gebeuren is dit fragment
van een psychologisch drama fictief, anekdotisch, pittoresk: een evenement dat
van buiten af — door de auteur -- gecommandeerd wordt en van een andere
orde is dan het visuele ritueel.
Op deze twee limietverschijnselen na wordt er in The Brig geen beroep
gedaan op de conventionele fictie. Alle literaire parafrasen warden hier verworpen. Alleen op wat er faktisch en fysisch op de scène gebeurt, komt het aan. Er
is geen 'rest'. Wel kunnen juist de grenzen van dit soort toneel ons duidelijk
maken hoe onmisbaar voor het theater steeds de spanning blijft met de realiteit
(of de anti-realiteit van de verbeelding) en hoe het theater blijft verschillen van
de dans b.v. Veel heeft dit soort theater inderdaad gemeen met de dans, al was
het maar door het 'vergroten' van de bewegingen en het 'op toonhoogte brengen'
van de menselijke stem. In de dans echter is de beweging op zichzelf, het gebeurende in tijd en ruimte niet alleen de hoofdzaak, maar de enige bestaansreden. Al de rest is literatuur. Het theater daarentegen bestaat slechts in de
spanning tussen de twee polen van werkelijkheid en verbeelding. Het maakt die
spanning echter zichtbaar, niet zozeer door een esthetische, ethische, filosofische
of ideologische gedachtenwereld te suggereren achter datgene wat er op de scène
gebeurt, maar door een directe, existentiële relatie tot stand te brengen tussen
scène en toeschouwers, tussen scène en werkelijkheid. Wordt dit waar en denkt
men dit door, dan blijft het theater niet langer een museum of een reproduktieinstrument van de cultuur, maar levende, wordende, gebeurende cultuur.
De moderne mens wordt gefascineerd door het gebeurende, niet door het
intellectueel of ethisch of psychologische gedachte: „Heute sind es nicht mehr
Gedanken sondern Ereignisse die den Menschen am stárksten beeindrucken" 9 ) .
Het westerse denken heeft deze concretere benadering van de werkelijkheid vaak
als contingent en vergankelijk veracht en verwaarloosd. Maar ook de concrete,
contingente existentie kan principieel eeuwig zijn zonder dat ze in zuivere
gedachtelijke categorieën wordt omgezet. Ook een uniek, slechts eenmaal gebeurend en bruut waargenomen feit kan geestelijke inhoud hebben.
Ik ben me ervan bewust dat ik, wil ik consequent zijn, datgene wat ik hier
over The Brig heb proberen te zeggen, zelf niet moet gaan overschatten. Een
toneelstuk is immers niet slechts interessant in zo ver het denkstof oplevert.
Daar ligt trouwens de grote moeilijkheid voor de kritiek en de pedagogie van
de nieuwe kunst. Over a-logische werken moet in een logische taal geschreven
worden. En deze moeilijkheid verklaart de crisis waarin de film- en TV-kritiek,
de film- en TV-opleiding verkeren. (In het theater komen deze problemen nog
slechts sporadisch aan bod) . Met veel goede wil en inspanning tracht men deze
(nieuwe) media in de cultuur te betrekken. Maar de feeling die bij de jongere
generaties voor deze media (buiten de traditionele opvoeding) bestaat of zou
kunnen bestaan, wordt gewoonweg verstikt. In plaats van te leren zien, leert
men begrijpen. In het beste geval leert men een scenario of tekst analyseren,
maar de filmische communicatie, waar het eigenlijk op aankomt, wordt veron9 ) K. Pawek, op. cit., p. 152.
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achtzaamd. Een voorbeeld daarvan vindt men in de manier waarop een film als
Fellini's 8 1/2 besproken wordt: Fellini's verklaringen en scenario worden letterlijk opgenomen en men ziet niet in, dat deze rationele boodschap wezenlijk
wordt veranderd, zoal niet teniet wordt gedaan door de filmische vormgeving.
Ik zou willen pleiten voor een eerlijker en eigentijdser kunstbeleven, en ik
geloof dat dit meebrengt dat we onze intellectualistische oogkleppen afwerpen
en vrijmoediger staan tegenover de visuele, optische boodschap van vele vormen
van nieuwe kunst. Alle uiteenzettingen die ik over The Brig kan lezen of horen,
hoe interessant ook, zullen slechts een schaduw zijn van mijn beleving: The
Brig. En omgekeerd zal iedere gebeurtenis die ik meemaak en waarin een mens
lijdt door zijn medemens, in mijn zenuwen, in mijn geest, in geheel mijn wezen
opnieuw datgene doen trillen wat de opvoering van The Brig in mij heeft
losgemaakt 10)
Dit is, geloof ik, de merkwaardige en heel eigen vorm van 'engagement' die
dit optische theater kan aannemen. Een dialectiek waar de meest geëngageerde
toneelmensen te weinig aan gedacht hebben. Een Piscator b.v. met zijn 'Politisches Theater' schijnt zich niet bewust van zijn engagement op dit vlak, en
hetzelfde kan men zeggen van Brecht. Zij meenden door hun theater de wereld
te kunnen veranderen. Maar zij deden dat tenslotte nog door redeneringen, door
didactiek; zij wilden ons iets doen inzien en als we het wisten zouden we zelf
ons best wel gaan doen om de wereld te verbeteren. Brown en Malina kennen
het theater dezelfde rol toe (hun bedoelingen zijn misschien al even utopisch,
dat doet er hier niet toe) maar zij gebruiken geen didactische omwegen: zij
laten iets beleven, in de hoop dat wie het eens beleefd heeft, er in het vervolg
wel anders op zal reageren.
Wil het theater deelhebben aan de algehele menselijke activiteit, en niet
louter een cultuurversiersel of een kaste-amusement blijven, dan zal het steeds
meer rekening moeten houden met de nieuwe tijdgeest. Het dient een nieuw
realisme te zoeken. Het zal dat moeten vinden in zijn eigen middelen en zijn
eigen wetmatigheden. Maar hoe dan ook, het zal in 'Ereignisse' moeten leren
denken. Het zal daartoe een a-logisch gebruik moeten leren maken van zijn
eigen expressiemiddelen.
10) Ik wil hier aan toevoegen dat The Brig tussen de andere produkties van The
Living Theatre mij voorkomt als een uitzondering. Wat ik daarbuiten van dit gezelschap heb gezien ( The Connection, The Apple en de happenings) hoort niet tot wat
ik hier met het optische theater bedoel. Ondanks oppervlakkige overeenkomsten hoort
ook Artaud daar niet toe.

Dick Bruna
JACO GROOT
PAUL MERTZ

23 augustus 1927 werd Dick Bruna te Utrecht geboren. Hij is een
kleinzoon van A. W. Bruna, de man die in 1868 de gelijknamige uitgeversmaatschappij oprichtte. In 1943 ontwierp hij zijn eerste boekomslag. Sinds
die tijd verschenen er ruim 1000 omslagen met zijn signatuur. Hiertoe behoren
praktisch alle ,,Zwarte Beertjes", „Grote Beren" en (sinds kort) ,,Witte Beren".
Maar die omslagen voor de grote Nederlandse reeks pocketboeken vormen maar
een deel van Dick Bruna's werk. Hij maakt ook omslagen voor Benzinger
Verlag in Zürich en Wegner Verlag in Hamburg. Hij ontwierp affiches voor
het Utrechts Stedelijk Orkest, de Utrechtse Kunstmarkt, PasToe, het Verbond
voor Veilig Verkeer, het Groene Kruis, de C.P.N.B., de Polytechnische School
te Parijs, de Foire de Lyon etc. In 1958 en 1960 ontving hij de affichejaarprijs
van het Genootschap voor Reclame. In 1960 kreeg hij bovendien de Beneluxprijs voor een van zijn affiches voor de Zwarte Beertjes.
Bruna bracht voorts wandversieringen aan in Utrechtse scholen en ontwierp
19 kinderboeken en een kerstboek voor kinderen (hij schreef er ook de tekst
voor) .
Poesje Nel en Kerstmis werden beide gekozen als behorende tot de bestverzorgde vijftig boeken van het jaar.
Exposities van het werk van Dick Bruna werden gehouden in Hilversum,
Antwerpen en „De Drommedaris" te Enkhuizen.
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Gesprek met Dick Bruna
Dick Bruna ontwerpt nu tien jaar omslagen voor de Zwarte Beertjes. Bij
ons weten is er geen enkele uitgeverij in Europa waar één ontwerper zo'n
duidelijk stempel drukt op het gezicht naar buiten. Dick Bruna bepaalt in z'n
eentje de 'huisstijl' van de uitgeverij : behalve de omslagen ontwerpt hij ook de
affiches, de raambiljetten, de advertenties, het pakpapier, de folders, de lucifersdoosjes enz. Reden genoeg om een gesprek met hem te voeren.
Wat was er eigenlijk vóór de Zwarte Beertjes?
De uitgeverij is begonnen met spoorweglectuur. Die kon je voor 25 cent
krijgen. Voor de Coupé en zo, dat was echt één van de eerste pocketbooks. Dat
waren van die floddertjes. De drukker maakte de omslagen, of misschien wel
de schrijver zelf. Van oorsprong was het helemaal ontspanning, aan alle kanten.
Daarna kwamen de gebonden boeken. Het boek van de maand, een geel omslag
had dat, getekend door Van Looy. Toen kwamen de Beertjes. In maart waren we
daar 10 jaar mee bezig.
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Hoe ben je ertoe gekomen om de omslagen voor de Zwarte Beertjes te gaan
ontwerpen?
Als kind had ik al belangstelling in deze richting. Getekend heb ik eigenlijk
altijd al. Ik zat vaak buiten te tekenen en te schilderen. Op een dag, ik was toen
zestien, kwam mijn vader, die hier dus een uitgeverij had, thuis met een boekje
en daar mocht ik een omslag voor maken. Annemarie van Arnold Klerks. Een
heel romantisch geval is dat geworden. Het was de bedoeling dat ik m'n vader
op zou volgen. Ik heb dus eerst in de boekhandel gewerkt en daarna in de
uitgeverij. Ik heb bij Smith in Engeland gezeten en daarna een half jaar bij
Plon in Parijs. In mijn vrije tijd tekende ik nog steeds. Voor de uitgeverij bleek
ik te onzakelijk te zijn. Ik deed allemaal stomme dingen. Vervolgens heb ik
een jaar bij een leraar van de tekenacademie in Amsterdam gewerkt, op de
Prinsengracht. Ik heb meer gespijbeld dan dat ik er geweest ben. Dat was daar
allemaal tekenen naar model of naar gips. Ik had echter al vrij vroeg het
gevoel gekregen: dat tekenen daar wil ik iets mee doen. je moet niet in een
kelder komen te staan met je werk erf nooit meer gezien warden. In '50 - '51
maakte ik omslagen voor Het boek van de maand, dat deed ik thuis. Elk omslag
duurde tijden. Als ik er een afhad, gingen we uit eten om het te vieren.
Op een gegeven moment raakte ik verliefd en verloofd en mijn schoonvader
vond het toen maar niks dat ik thuis werkte.
In die tijd ben ik dus vast bij de uitgeverij Bruna gekomen en in die tijd
ben ik onder leiding van Jaap Romijn begonnen met de omslagen voor de
Zwarte Beertjes-serie.
Hoe zijn jullie aan de naam Zwarte Beertjes gekomen?
Die beer zat al heel lang in het wapen van de uitgeverij. De reeks zou oorspronkelijk helemaal een detective-serie worden en dus zocht merk een 'spannend' bijvoeglijk naamwoord bij beertjes. Het is toen Zwarte Beertjes geworden.
De opdracht was voor mij ook om alle achtergronden zwart te maken en de
eerste 25 omslagen hebben dat ook. Daarna hoefde het niet meer. Vroeger
op school werd ik trouwens al beertje genoemd. De naam Dick heb ik te
danken aan het feit dat mijn moeder me vroeger zo noemde, omdat ik zo'n
dikke baby was, ik heet eigenlijk Henk zoals het grootste deel van de familie.
Je begint met het lezen van een boek?

Ja. Ik heb het gevoel dat veel te weinig ontwerpers het boek zelf lezen.
Wat er bv. bij Amerikaanse series gebeurt, is ontzettend. Dat mag niet, dat is
niet aardig tegenover de auteur. Ik lees alles. Er zijn natuurlijk schrijvers bij,
zoals Cheyney en Charteris, waarbij je na twee hoofdstukken en het einde al
genoeg weet. Soms heb je aan de titel voldoende, je leest dan nog een hoofdstuk na om te kijken of je er niet naast zit. Maar sommige moeilijke auteurs
lees ik wel twee keer. Je leest niet leuk, je leest op zoek naar een omslag.
Daarom lees ik in de vakantie nog wel eens een stel boeken over.
Hoe ontwerp je je omslagen nu eigenlijk?
Ik neem elke avond een boek mee naar huis. Dat lees ik dan. Het is gek
maar het eerste dat ik van een omslag zie is de kleur, vóór ik het beeld krijg.
Thuis zit ik vaak al wat met potlood te schetsen. Dat ga ik dan later uitwerken.
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Ik knip wat uit, vaak uit allerlei stukken gekleurd papier, dat ik spaar. Ik krijg
monsterboeken van verffabrikanten. Als de kleur niet naar mijn zin is, maak
ik die zelf. Ik probeer mijn vormen direct uit de hand te knippen en dan meteen
in de goede kleur. Soms knip ik zo'n vorm wel tien keer over. Het moet spantaan zitten. Als ik de vormen heb, leg ik ze op een ondergrond. Ik maak altijd
alles direct op het goede formaat. Dan leg ik de ontwerpen, want ik ben meestal
met een heel stel tegelijk bezig, onder een glasplaat en ga verder met andere
dingen. Af en, toe kijk ik er dan eens naar en op een bepaald moment krijg je
een bevlieging, dan denk je, zo moet het worden, dan is het goed en dan maak
je het. De lettering komt vanzelf.
Mijn affiches maak ik op een kleiner formaat dan in werkelijkheid. Ik hou
rekening met de afstand. De afstand die ik heb tot de grootte van het affiche
is dezelfde als iemand die het op straat op 10 meter afstand bekijkt. Op de
tekentafel is het ook een formaat dat ik aankan.
Ik laat nooit iets zien vóór het klaar is. Wel heb ik in mijn leven verschillende
omslagen overgemaakt. Het boek is van de auteur en ergens moet hij er gelukkig mee zijn. Ik doe echter geen concessies. Je moet iets vinden waar je alle
twee blij mee bent.
Maak je wel eens oude omslagen over omdat je stijl zich intussen verder
ontwikkeld heeft?
Ja. Alle boeken die in herdruk gaan, komen bij mij langs en dan kijk ik of
alles nog naar mijn zin is. En dan zijn er veel bij die ik gewoon weer opnieuw
doe. Dan sta ik er weer achter. Het wordt allemaal simpeler. Ik heb het gevoel
dat ik vroeger veel ingewikkelder werkte. Meestal, ik merk het al als ik aan
het tekenen ben, begin ik met een omslag vrij ingewikkeld. Ik ga dan echter
steeds meer weghalen. D an komt er een moment dat het een maximum aan
spanning heeft. Het komt er dan ook heel erg op aan dat je vormen gaaf zijn
en je kleur. Hoe eenvoudiger het wordt, hoe moeilijker. Ik ga vaak kijken als
het gedrukt wordt.
Heb je veel vrijheid?
Ik ben niet aan regels gebonden. Het werk wordt wel gekeurd. Als ik een
serie omslagen af heb, komen mensen uit de uitgeverij kijken of het goed is.
Maar ze laten me helemaal vrij. In het begin dacht men: die verknoeit de boel.
Maar nu heeft de serie blijkbaar een beetje een eigen gezicht gekregen. Want
of je nou knipt of plakt of scheurt, ergens blijf je toch jezelf.
Werk je wel eens met foto's?
Bij buien. Ik heb een kist vol foto's, die spaar ik. Voor ik aan een serie
omslagen begin, kijk ik in die kist en soms gebruik ik er wat van.
Maak je wel eens vrij werk?
Niet meer. Zelfs niet als ik op vakantie in Spanje zit. Wel maak ik van
tijd tot tijd werk in opdracht. Affiches bijvoorbeeld of een wandschildering.
In Utrecht hebben ze een heleboel oude scholen, die zijn ze nu aan het opknappen en daar maak ik dan van die grote dingen op de wanden. Soms maak ik
ook wel een kinderboek, of als ik helemaal leeg ben, ga ik een week naar
Parijs om te vullen.
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Verschilt een opdracht (bijv. voor een affiche voor PasToe) veel van het
werk voor de uitgeverij?
In theorie niet. Het is allemaal een kwestie van verdiepen. Voor Bruna neem
ik elke avond een boek mee naar huis. Elk verhaal is weer een heel ander
probleem. Zo doe je ook met Veilig Verkeer. Of PasToe. Ik ben zo'n PasToe
fabriek doorgeweest.
Maar in de praktijk is het toch vaak lastiger. Je krijgt soms geen poot aan de
grond. Laatst had ik nog een fijne opdracht. Maar ik hoorde toen onmiddellijk:
dit moet er op staan en dat moet er op staan. Toen ben ik weggelopen. Je
kunt het beter zelf doen, heb ik gezegd. In Zwitserland is dat anders. Wat er
in Nederland gebeurt, is gewoon zonde. En dat terwijl je er zoveel van maken
kunt. 'n Bord met affiches kan een soort wandversiering zijn in de stad.
Ik ben een tijdje geleden naar Leeuwarden geweest met de trein. Onderweg
op al die kleine stationnetjes zie je dan overal van die aanplakborden met
affiches. Als het goed is, kijken de mensen er naar. Soms glimlachen ze. Da's
reuze fijn, kan een soort plattelandstentoonstelling zijn.
Doe je alles zelf of heb je iemand die je helpt?
Ik heb niemand, zou ook niemand willen hebben. Vind het vervelend. Ik
kan ook niet werken als er mensen om me heen zijn. Ik wil helemaal alleen
zijn. Ik begin ook 's ochtends voor dag en dauw. Vaak zit ik hier om half zes zes uur. Dat vind ik een heerlijk uur, vóórdat er enig geluid komt. Had ik
vroeger op school ook al. 's Avonds na negen uur was alles totaal afgelopen.
Dat heb ik eigenlijk nog.
Wanneer ben je begonnen met je kinderboeken?
Vóórdat ik zelf kinderen had. M'n eerste boekje was de appel. Dat was
twaalf jaar geleden. Het was toen met geen stok het huis uit te krijgen. Ik
gebruik in m'n kinderboeken altijd primaire kleuren en grote vormen. Je moet
de kinderen vormen leren. Je moet ook zo eenvoudig mogelijk werken, zo dat
ze het zelf na zouden kunnen doen. In het begin was er veel weerstand van de
ouders. Ze vonden het maar erg simpel. Mijn oudste zoon is nu tien jaar en
vraagt maar steeds wanneer ik nu eens een ècht kinderboek ga maken. Met
lasso's en zo er in. Je moet ook reuze oppassen dat je geen moeilijke woorden
gebruikt. Vooral bij m'n boekje over Kerstmis (vertaald in het Engels, Duits en
Amerikaans) was dat lastig.
Maak je eerst de plaatjes of schrijf je eerst de tekst?
Dat is heel verschillend.
Nog even over de omslagen voor de Zwarte Beertjes. Het valt ons op dat
je praktisch geen sex gebruikt.
Nee, je hebt toch met dit soort werk een klein beetje een opvoedende taak,
vind ik. Bovendien: de ene blote boezem na de andere, dat wordt ook vervelend.
Van welke kunstenaar houd je veel?
Van Matisse, die vond ik vroeger ook al fijn. En bij de affiche-ontwerpers
van de Zwitser Leupin en de Fransman Savignac. Omdat ze het zo menselijk
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doen. Daar glimlach je ook om als zo'n ding ergens hangt. Het moet voor mij
niet te steriel zijn. Het moet leven. Ik zou er bijv. nooit toe komen veel met
letters of typografie te gaan doen, omdat ik het ergens niet menselijk vind. Ik
wil echt dat je er om glimlachen moet. Als ik één letteromslag maak dan heb
ik bij wijze van spreken m'n buik vol van letteromslagen. Het is te ongevoelig.
Ik ga gauw de kant van het vriendelijke op. Ik hou van lichtheid. Maar ik
schijn verder vrij zwaar op de hand te zijn. In het gewone leven schijn ik niet
zo vrolijk te zijn.
Wat vind je van de functie van een boekomslag?
We hebben het wel eens onderzocht een paar jaar geleden. Toen kwam naar
voren dat voor onze reeks het omslag meer dan 40% van de verkoop uitmaakt.
Daarom moet elk omslag een trekpleister zijn. Dat heeft Picasso ook tegen
Simenon gezegd over mijn omslagjes: de kracht is dat het is opgezet als een
klein affiche.
Welke omslagen maak je het liefst?
Ik vind ze allemaal fijn, maar die van Simenon maak ik het liefst.
Ken je Simenon?
Ja, ik ben verschillende keren bij hem geweest, hij is ook hier geweest. Ik
lees z'n boeken ook zo graag. Het is een geweldig man. Zo'n man die zich
helemaal opsluit en in een dag of tien, twaalf een boek schrijft. Vóór hij aan
een boek begint, laat hij zich nakijken door de dokter en door de tandarts. Laat
z'n kinderen nakijken, zodat er niks gebeuren kan in huis. Dan sluit hij zich op,
dan slaapt hij in z'n werkkamer. Hij doet de gordijnen dicht, zodat er geen
enkele invloed van buiten kan komen. Hij schrijft dan twaalf dagen lang, alles
met de hand en zijn vrouw tikt het uit in de kamer ernaast.
In een brief aan Dick Bruna schrijft Simenon: „Je wint elk jaar aan eenvoud.
Dat geldt ook voor je omslagen, die ik steeds sterker bewonder".
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Crises in de Franse Katholieke Actie
BART STRUWER

beslissing viel op mei, op het congres van de JEC, Jeunesse Etudiante
D EChrétienne
(de Katholieke Actie voor de jeugd van middelbaar en hoger
2

onderwijs). Daar keurde de meerderheid van de uit heel Frankrijk samengekomen JEC-leiders het nieuwe programma goed. Maar onder dit programma stonden slechts de namen van een minderheid van de nationale leiders. De hiërarchie
had zich achter deze minderheid geplaatst en de rest werd uit hun functie
ontslagen. Deze laatsten kondigden daarop de oprichting aan van de JUC,
Jeunesse Universitaire Chrétienne, die zich nu buiten het kader van de K.A.
ook kan gaan bewegen op wereldlijk terrein.
„Hiermee is de crisis opgelost", schreef La Croix. Een mening die ons al te
naïef lijkt, want een breuk is zelden een oplossing, zoals blijkt uit de bewogen
geschiedenis van de Franse K.A.
Eind maart was de permanente raad van de Franse Bisschoppen-conferentie
bijeen geweest om de lopende zaken te regelen. Daaruit resulteerde dat het
weekblad Témoignage Chrétien een publieke uitbrander ontving omdat het
teveel aandacht had besteed aan de dialoog met de marxisten. Het had een
artikel gepubliceerd van Garaudy, de secretaris van de Franse Communistische
Partij. (Op 8 april kreeg ook de uiterst rechtse vleugel van het Franse katholicisme, die juichte om de tegenslagen van de progressieven, een bisschoppelijk
verwijt vanwege hun manie zich op te werpen als censor van bepaalde katholieke
kranten en bewegingen, van pastorale en missionaire methodes, van bisschoppen,
concilie en paus) .
Hoewel Mgr. Garrone de vergadering had gevraagd de bewegingen van de
K.A. onder directe verantwoordelijkheid van de leken te stellen en soepel om te
springen met het begrip „mandaat" (de op het concilie zeer omstreden vorm
van Franse K.A.) signaleerde hij tevens dat een K.A. die slechts aan 'préévangelisation' doet en zich beperkt tot maatschappelijk handelen in een strijd
voor sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, bij verschillende
bisschoppen verontrusting wekt.
Deze pastorale bezorgdheid uitte zich echter in een onhandig communiqué,
waarin Mgr. Veuillot als spreekbuis van de Franse bisschoppen verklaarde, dat
de hiërarchie de (3/5) meerderheid van de nationale leiding van de JEC en
JECF (féminine), die het niet met haar eens was over de doelstellingen en aard
van deze bewegingen, niet langer kon erkennen.
Wat was de inzet van deze crisis ? Ongeveer dezelfde als in 1957. Toen
verklaarde de nationale leiding, dat de JEC bij het verdiepen van zijn apostolische taak ook meende te moeten bijdragen tot de vorming van de studerende
jongeren op sociaal en burgerlijk terrein. In feite betekende dit het innemen
van een standpunt ten aanzien van de onderwijshervorming en een sterke invloed op de UNEF, de nationale unie van Franse studenten, onder meer inzake
het Algerijnse vraagstuk. De hiërarchie greep echter in en herinnerde aan het
duidelijk onderscheid dat moet blijven bestaan tussen de door de hiërarchie
gemandateerde (gevolmachtigde) K.A. en andere, sociale of politieke activiteit
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van christelijke inspiratie. De bewegingen moeten weliswaar hun leden aansporen aan deze profane activiteiten deel te nemen, maar à titre personnel. De JECleiders achtten dit onderscheid — zeker voor jongeren — niet uitvoerbaar in de
praktijk. Het gevolg: ontslag van het nationale team „in een geest van geloof en
loyale gehoorzaamheid aan de hiërarchie"; een nieuwe equipe trad aan, gehoorzaam maar zonder ervaring, evenals hun nieuwe aalmoezeniers. Maar de problemen bleven, want het is op deze aarde altijd onmogelijk gebleken het zuiver
tijdelijke van het zuiver geestelijke te scheiden zonder brokken te maken. Dat de
UNEF die vroeger dreef op de JEC-inbreng, thans nogal communistisch gekleurd is, is te wijten aan dit strakke onderscheid, bevestigden me enkele nationale JEC-prominenten uit de crisisjaren 1956-1957. Voor een gedesincarneerde
beweging krijg je geen jongeren meer en dus liep het ledental hard terug, meer
nog op de universiteiten dan op de middelbare scholen.
De ontslagen slachtoffers van de jongste crisis zeggen in een verklaring van
6 april — hard en zonder nuances, ze zijn teleurgesteld —: de school is een
klasse-school voor bourgeois gebleven en het is noodzakelijk dat de jongeren
zoveel mogelijk meewerken om hierin verandering te brengen.
Voor de crisis uitbrak hadden de leiders opnieuw samenwerking gezocht met
andere studentengroeperingen, protestanten en communisten, om een gemeenschappelijke actie te voeren. Het episcopaat meende deze activiteit te moeten
bezweren met de constitutie over de kerk in de hand, die de nadruk legt op de
prioriteit van de evangelisatie.
De besprekingen verliepen uiterst stroef. De bisschoppen, ten onrechte menend dat Henri Nallet, algemeen secretaris, door zijn koppigheid de discussies
lam legde, verzochten hem in 1964 heen te gaan zonder uitleg te geven aan zijn
teamgenoten. Hij ging en zweeg, maar de spanning steeg, toen voor het jaarprogramma 1965-1966 het thema „de huidige taken van de school" werd gekozen, waarin wordt ingegaan tegen enkele door de regering voorgestelde hervormingen. De meerderheid stemde voor, de aalmoezeniers namen ontslag, in de
mening dit programma niet te kunnen onderschrijven vanwege de verantwoordelijkheid die hen door de hiërarchie was toevertrouwd. Mgr. Veuillot weigerde
de JEC-mensen te horen, maar stelde de nationale leiding een week later vijf
vragen, waarop zij onmiddellijk met ja of neen moesten antwoorden. De vragen
hadden betrekking op de organieke band met de hiërarchie, het zich onthouden
van syndicale en politieke bemoeienissen, het nastreven door alle menselijke
solidariteit heen van het éne doel: een betere expliciete geloofsopenbaring.
28 van de 45 leden antwoordden negatief en werden ontslagen.
Bekende ex-JEC-leiders verklaarden onaangenaam verrast te zijn door deze
bisschoppelijke stellingname op een moment dat het concilie nog geen definitieve richting heeft aangegeven over het lekenapostolaat. Van vele zijden werden
protestacties ondernomen.
Georges Hourdin, directeur van 1 n f ormations Catholiques Internationales,
(waaraan we een deel van deze gegevens ontlenen), schreef in het nummer van
15 april wellicht de meest evenwichtige analyse en stellingname, een poging tot
verzoening, die zowel links als rechts bijval oogstte. Wij moeten, aldus Hourdins betoog, nadenken over de taak van de bisschoppen, nu de collegialiteit op
nationaal vlak in werking treedt. Wij moeten respectvol met hen samenwerken,
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want zij zijn de opvolgers van de apostelen. Als vertegenwoordigers van de
eenheid onder ons, moeten zij vaak ingrijpend optreden in de debatten binnen
de kerkgemeenschap en tevens deze gemeenschap naar buiten vertegenwoordigen. De katholieken leven niet alléén, maar in een gehiërarchiseerde gemeenschap, onder de leiding en de bescherming van hun bisschoppen. We moeten
een nieuw ritme vinden in de verhouding bisschop-leek.
Vanwege deze taak heeft de hiërarchie de afgelopen maanden meermalen
haar mening gegeven over omstreden vraagstukken. Men hoort vaak het verwijt
dat de Kerk meer links dan rechts tussenbeide is gekomen. De reden? Veel
christenen gebruiken godsdienstige motieven voor politieke doeleinden. Anderen
bedrijven „linkse" politiek omwille van de evangelisatie. Deze laatsten, verbonden aan de K.A., zijn daardoor ook meer afhankelijk van de hiërarchie. Toch
zien zij zich gedwongen in bepaalde vraagstukken partij te kiezen. Zij kunnen
dit echter niet doen namens de K.A.-groepen, behalve op het vage niveau van
de beginselen, zolang hun standpunt — althans in de huidige Franse K.A.-vorm
— het officiële standpunt van de Kerk moet zijn. Welnu, vooral de jongeren
willen verder gaan in hun engagement in de wereld dan de Kerk. Deze spanningen, aldus Hourdin, moeten de K.A.-leiders echter te boven komen met
behulp van hun aalmoezeniers ... .
Het blijft niettemin een uiterst moeilijke situatie voor studenten die veelal
willen handelen volgens een keiharde logica, voor jonge arbeiders in landbouw
en industrie, die in de naam van Christus onmiddellijk positie willen kiezen
tegenover onrechtvaardigheid en ellende.
Hoe kan men het risico van deze pijnlijke botsingen verminderen? Waarom,
vraagt Hourdin zich terecht af, de JEC op de middelbare school K.A. noemen,
wat in feite nauwelijks actie is, maar vorming en voorbereiding ? Waarom een
„mandat" (volmacht) geven aan de JEC van de studenten, waar immers een
doeltreffend apostolaat in het milieu onmogelijk is zonder een politieke visie?
Deze binding hindert de hiërarchie in haar onderwijspolitiek en stoot bovendien
de christenen af die een andere visie hebben, die even zoveel recht van bestaan
heeft. Het gaat immers om wereldlijke activiteiten, waarbij — binnen de katholieke leer — meerdere mogelijkheden zijn en de Kerk zich niet binden mag aan
een enkele oplossing. Deze vorm van apostolaat is stellig slechts weggelegd voor
een minderheid. Voor de vorming van de katholieke student in het algemeen
blijven de studentenparochies de centra waarin reeds zovelen hebben geleerd de
Kerk te dienen, zich bewust wordend wat het Evangelie van hen verlangt.
Helaas schijnt de tijd in Frankrijk nog niet rijp voor deze ontwikkeling. De
JUC verkoos weliswaar de vrijheid, maar de JEC blijft onder mandaat, deze
ongelukkige theologische constructie, die vroeg of laat een nieuwe crisis uitlokt.
Reeds in 1955 leverde het nationale team van de „Action Catholique de la
jeunesse Francaise" (ACJF) scherpe kritiek op deze gemandateerde K.A.
In het geval van een mandaat is het lekenapostolaat immers medewerking
met het apostolaat van de hiërarchie. Leken helpen de priesters — die op hun
beurt een opdracht (mandaat) hebben van de bisschoppen — omdat die priesters
het werk niet aankunnen (vanwege het priestertekort, of omdat het milieu voor
de priester ontoegankelijk is) . Als direct medewerker van de priester neemt de
leek een deel van diens verantwoordelijkheid op zich. K.A. werd omschreven
als: medewerking van het 'laïcat' aan het hiërarchische apostolaat. Paus Pius XI
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sprak van samenwerking met en deelname aan het hiërarchisch apostolaat; Paus
Pius XII noemde dit apostolaat nog slechts: samenwerking met de hiërarchie.
Welnu, het lekenapostolaat is echter niet zozeer deelname aan het apostolaat
van de hiërarchie dan wel deelname aan het hiërarchische apostolaat, aangezien
de bron van alle apostolaat de Kerk is als Christus' Mystiek Lichaam. Iedere
leek heeft als gedoopte de taak het Rijk Gods te verbreiden. Daar heeft hij geen
speciale opdracht voor nodig. Wel is het normaal dat de hiërarchie de bewegingen die een apostolisch doel nastreven, goedkeurt en controleert. Ook zonder
direct aan partijpolitiek te doen, blijft er een enorme ruimte, waarin de K.A.
zich kan engageren, zonder daarmee de Kerk als zodanig te binden. Het mandaat daarentegen kan een voorwendsel zijn tot luiheid en zuiver confessionele
ghettogeest, die indruist tegen de wachtwoorden van een Gerlier: „allen de
l'avant, prenez des initiatives" en een Suhard (1945) : „C'est bien, allez de
1' avant" .
In deze korte kroniek werd slechts een enkel aspect belicht van deze ingewikkelde crisissituatie. André Vial en vele anderen die de crisis van 1956-1957
actief meemaakten, stelden hierover een uiterst leerzaam boek samen, dat de basis
voor een nieuwe bezinning kan zijn: Action Catholique de la Jeunesse Française
1886-1956: Signification
ication d'une crise (analyse et documents); éditions de l'Epi,
Paris 1964. Zij beschrijven de spanningen binnen de A.C.J.F. tussen de voorstanders van een ruime „éducation totale" onder leiding van een nationaal team
voor de hele jeugd en de voorstanders van een „évangélisation", die gedesincarneerd aandoet en teveel beperkt blijft tot één klasse van de maatschappij . Sinds
1957 is de A.C.J.F. praktisch zonder betekenis en werkt iedere gespecialiseerde
K.A.-jeugdbeweging voor zich.
Voor de buitenlander is deze problematiek moeilijk te vatten. In Frankrijk,
waar het communisme een realiteit is die reeds vele pastorele initiatieven heeft
geïnspireerd maar ook verlamd, staan katholieke progressieven en conservatieven
lijnrecht tegenover elkaar en wordt elke discussie op het politieke vlak getrokken. De nog steeds bestaande tegenstelling tussen seculieren en regulieren bleek
pijnlijk bij de crisis 1956-1957, etc. De bisschoppen trachten tevergeefs de kool
en de geit te sparen.
Zojuist kom ik terug van een bedevaart: 800 studenten van Lyon hebben
40 km gelopen, biddend en bomend. De hogere K.A.-politiek bleek hen maar
matig te interesseren. Mandaat of geen mandaat, ze vragen om een christelijke
vorming, een apostolische kijk op het dagelijks gebeuren, een christelijke visie
in hun studentenleven. Ze wachten op het brood na de stenen van een al te
lange crisistijd.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

Wilson
N maart was de Britse prime-minister, Harold Wilson, o.a. vergezeld van zijn
I minister van buitenlandse zaken, Stewart, enkele dagen in West-Duitsland,
waar hij West-Berlijn bezocht en gedurende twee dagen besprekingen voerde in
Bonn. Uitzonderlijke resultaten mocht men hiervan niet verwachten; er werd
gesproken over de kosten van het Britse Rijnleger, die de Britse schatkist erg
zwaar vallen; over de verhouding tussen de EEG en de EVA; over de NATOkernmacht en natuurlijk over de Duitse kwestie. Belangrijk is dit bezoek alleen
geweest omdat Wilson er in schijnt geslaagd te zijn het in Bonn heersende
wantrouwen tegenover het internationale optreden van het Labour-bewind weg
te nemen door verzekeringen betreffende Berlijn en de Duitse hereniging.
In het kader van de Europese verkenning van Wilson volgde op 2 en 3 april
een bezoek aan Parijs. Het was voor het eerst na de ontmoeting van de Gaulle
en Macmillan in december 1962 en de Gaulle's veto over de toetreding van
Engeland tot de EEG, dat een Britse premier een bezoek aan Parijs bracht. Ook
hier geen opzienbarende resultaten; er werd voornamelijk overeenstemming
be reikt over verbetering van de handelsbetrekkingen en vergroting v an de
samenwerking op technisch terrein, terwijl Wilson zich onder de indruk toonde
van een uiteenzetting van de Franse monetaire expert, Rueff, over een herstel
van de gouden standaard; het is echter mogelijk, dat dit een Brits hoffelijk
antwoord is op de Franse hoffelijkheid tijdens de ontvangst der Britse gasten.
De Gaulle
Op de grote politieke punten was het niet te verwachten, dat de bijeenkomst
tussen de Gaulle en Wilson resultaat zou hebben; daarvoor staan de opvattingen
van beiden te scherp tegenover elkaar. Nu zijn weliswaar de kwesties van de
MLF en de aansluiting van Engeland bij de EEG op dit ogenblik niet aan de
orde, maar in een andere zaak die wel degelijk actueel is, nl. Vietnam, huldigen
beiden totaal verschillende standpunten. Wilson heeft in maart geprobeerd in
een gesprek met de Rus Gromyko te komen tot een gezamenlijk optreden om de
vrede te herstellen, maar dit is niet gelukt. Engeland plaatst zich min of meer
gedwongen achter de politiek van de Verenigde Staten in Zuid-Oost-Azië, zoals
het ook op verschillende punten de Verenigde Staatse lijn volgt, en dit irriteert
de Gaulle hevig. Hij heeft uit de tweede wereldoorlog een rancune ovegehouden
tegen de Verenigde Staten tengevolge van de afwijzende houding van president
Roosevelt tegen de door de Gaulle geleide Vrije Fransen en hij is doodsbenauwd,
dat de Verenigde Staten proberen de gehele vrije wereld te overheersen; hij
vertrouwt hun beloften niet om Europa te verdedigen en meent, dat zij onmiddellijk bereid zullen zijn om buiten Europa om een akkoord met hun tegenstanders aan te gaan ook ten koste van Europa; een Europese integratie is voor
hem afschrikwekkend, omdat hij een geïntegreerd Europa slechts van de Verenigde Staten afhankelijk kan zien, zodat de onafhankelijkheid ook van Frankrijk dan volledig verloren zou zijn. Deze onafhankelijkheid was het centrale
punt in de radio- en televisie-rede, die de generaal hield op 27 april. Naar onze
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mening vergist hij zich wanneer hij meent, dat de Verenigde Staten zouden
betreuren, dat „Frankrijk weer overeind is gekomen". Natuurlijk kan en zal
Frankrijk een belangrijke rol spelen, maar de Gaulle moet er rekening mee
houden, dat in de huidige wereldomstandigheden Frankrijk alleen niet in staat
is op de been te blijven. Hij ziet dit ook wel in, getuige zijn uitlating dat hij
zich op politiek gebied zal gedragen als Europeaan „zonder oude vriendschapsbanden te verloochenen", maar wat zijn deze banden waard, wanneer hij zich er
op toelegt in alles met zijn oude vrienden van mening te verschillen. In zijn
rede stelde de president, dat geen enkel land iemand anders een hegemonie
behoort op te leggen, maar wat wil de Gaulle eigenlijk zelf in zijn conceptie
van Europa dan in zijn „Europe des patries" de Franse hegemonie opleggen aan
de andere Europese landen? Opmerkelijk is bovendien, dat hij spreekt van
Europeanen van het ene tot het andere uiteinde van het „continent", m.a.w.
Engeland blijft uitsluiten.
De Gaulle past zijn opvatting dat geen macht tussen beide mag komen in
welk ander land dan ook, eveneens toe op Vietnam. Het voorstel van president
Johnson om te onderhandelen zonder voorafgaande voorwaarden is door Hanoi
en Peking geheel en door Rusland tot op zekere hoogte verworpen; de eerste
twee stelden de terugtrekking van de Verenigde Staatse troepen uit Zuid-Vietnam
als voorwaarde en weigerden verder de bemiddeling van de V.N. in de persoon
van Oe Thant. Ook een poging van Gordon Walker, voormalig Brits minister
van buitenlandse zaken, die door Wilson naar Zuid-Oost-Azië is gestuurd om te
proberen met diverse regeringen contact op te nemen, strandde op een weigering
van Hanoi en Peking om hem te ontvangen. De Verenigde Staten zien zich
genoodzaakt steeds meer troepen in de strijd in te zetten en het gevaar voor
uitbreiding van de oorlog wordt steeds grater; men vreest verder dat de Vietcong van de komende regenperiode wel eens kan gebruik maken om een grote
slag te slaan in de guerilla-oorlog. Reeds lang heeft de Gaulle te kennen
gegeven het absoluut niet eens te zijn met het optreden van de Verenigde Staten
in Zuid-Oost-Azië. Waarom niet meer gebruik gemaakt van de Franse ervaring
in deze streken ? Op de ZOAVO-conferentie van het vorig jaar weigerde de
Franse minister Couve de Murville te onderschrijven dat het neerslaan van de
communistische campagne noodzakelijk was voor de veiligheid van ZuidVietnam en voor die van geheel Zuid-Oost-Azië en alhoewel Frankrijk lid is
gebleven van deze in 1954 opgerichte organisatie, die toen bedoeld was als een
aanvulling op de Geneefse akkoorden en de verklaring bevatte, dat een aanval
op Laos, Cambodja en het vrije deel van Vietnam een gevaar opleverde voor de
verdragsluitenden, wenst het nu naar de a.s. ZOAVO-conferentie in Londen
slechts een waarnemer te zenden.
Het is inderdaad mogelijk, dat de Gaulle juist in deze kwestie een belangrijke
rol kan spelen. Hij zoekt nl. de laatste tijd steeds meer toenadering tot Rusland;
misschien doet hij dit omdat hij steeds minder vertrouwen heeft in een CDUoverwinning in de a.s. verkiezingen in West-Duitsland en bang is voor een
toenadering tussen Bonn en Moskou in de komende jaren; hij zou dan WestDuitsland voor willen zijn en zo het gevaar van een Duits-Russisch akkoord
willen verminderen; de Gaulle zou deze toenadering tot Rusland ook kunnen
gebruiken als een middel om Bonn schrik aan te jagen, opdat het zich wat
inschikkelijker zou tonen t.a.v. de Franse plannen in Europa. Het is mogelijk,
maar een feit is ook, dat zowel Frankrijk als Rusland niet erg ingenomen zijn
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met de ontwikkeling in Zuid-Oost-Azië en dat hun ideeën over een oplossing
elkaar dicht benaderen. Als wij verder denken aan uitspraken van de Gaulle
over zijn Europa tot de Oeral, en nog aan het feit, dat Stalin onder de eersten
was die de Gaulle als leider van de Vrije Fransen officieel erkende, dan is de
Franse toenadering wel te verklaren. Ook Moskou voelt voor toenadering, zoals
bleek uit de vervanging van de Russische gezant in Parijs, Winogradow, die
gedurende 13 j aren de weg had bereid, door een ambassadeur van hogere rang,
want lid van het centraal comité en vice-minister van buitenlandse zaken, Zorin,
die nu naar men zegt het huwelijkscontract zal komen ondertekenen dat Winogradow heeft voorbereid. Zo'n vaart loopt het nu wel niet, maar intussen is de
Russische minister van buitenlandse zaken, Gromyko, de laatste dagen van april
in Parijs op bezoek geweest en werd in het slotcommuniqué als gezamenlijk
standpunt t.a.v. Vietnam uitgesproken, dat de akkoorden van Genève van 1954,
die de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van Laos, Cambodja en Vietnam
erkenden en iedere buitenlandse inmenging uitsloten, strikt moesten worden
toegepast. Beiden spraken zich ook uit voor een internationale conferentie over
Cambodja en het schijnt de bedoeling te zijn om dan niet alleen de Cambodjaanse kwestie te bespreken maar eerder om een gelegenheid te scheppen de
verschillende partijen in het Vietnamese conflict aan de conferentietafel te
brengen. Rusland verklaarde dezer dagen bovendien de terugtrekking der
troepen van de Verenigde Staten uit Zuid-Vietnam niet als voorwaarde voor
onderhandelingen te stellen en zelfs niet de beëindiging van de bombardementen op Noord-Vietnam, al zou het dit laatste wel willen zien als een daad ter
vergemakkelijking van een begin van onderhandelingen.
Bourguiba
De eenheid tussen de Arabische landen heeft een nieuwe deuk gekregen. In
een redevoering voor studenten in Tunis lanceerde president Bourguiba op
22 april een voorstel om tot een oplossing van de Palestijnse kwestie te komen.
Het kwam neer op de terugkeer van Israël tot zijn grenzen van 1948; het zou
daarmee de tijdens de Israëlisch-Arabische oorlog veroverde gebieden prijsgeven
en hier zouden zich de Palestijnse vluchtelingen kunnen vestigen; in ruil hiervoor zouden de Arabische landen Israël dan erkennen. Van begin af aan heeft
Bourguiba zich niet veel illusies gemaakt over de ontvangst van zijn plan;
misschien was de reactie toch nog feller dan hij had verwacht. Terwijl Israël het
plan verwierp, werden Tunesische ambassades in verschillende Arabische hoofdsteden het mikpunt van min of meer spontaan reagerende menigten en werd
Bourguiba uitgemaakt voor Judas der Arabieren. De diplomatieke betrekkingen
tussen Tunesië en Egypte werden verbroken en Nasser riep onmiddellijk de
Arabische Liga bij elkaar om Bourguiba openlijk te veroordelen. Resultaat: men
volgde Nasser niet; de gematigde resolutie, die uit de bus kwam, betekende
niets anders dan een nederlaag voor de Egyptische president. Al met al is de
Arabische Liga zelfs niet meer eensgezind als het tegen Israël gaat.
Cals
Zoals te verwachten was is de heer Cals er in april spoedig in geslaagd ons
land een nieuwe regering te bezorgen. Er waren aanvankelijk nog moeilijkheden
over de zetelverdeling en de taakomschrijving van verschillende departementen,
maar deze werden snel tot oplossing gebracht en mr. Cals ging — bouwend aan
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zijn image — per helicopter naar Soestdijk om Hare Majesteit verslag uit te
brengen. De regering bestaat uit 6 KVP-, 5 PvdA- en 3 ARP-leden. De PvdA
heeft haar positie goed uitgebuit; zij bezit twee van de drie belangrijke economische departementen, nl. financiën en economische zaken en wist verder
justitie, verkeer en waterstaat, en tenslotte nog het met culturele zaken uitgebreide departement van maatschappelijk werk te verwerven. In ruil hiervoor moest
zij toegeven, dat mr. Luns (KVP) aan buitenlandse zaken bleef en ook dat mr.
Bot, minister van onderwijs in het vorige kabinet en een paar maanden geleden
gekraakt door de toenmalige oppositieleider, prof. Vondeling (PvdA), nu toch
weer in het kabinet werd opgenomen, zij het dan als minister zonder portefeuille speciaal belast met de zorg voor hulp aan de ontwikkelingslanden.
Volgens een mededeling van minister Vondeling, vice-minister-president en
minister van financiën, was de PvdA niet happig op de zetel van financiën; men
vond, dat de KVP de verantwoordelijkheid voor dit departement op zich moest
nemen, maar toen bleek, dat ondanks serieuze pogingen noch de KVP noch de
ARP in staat waren een geschikte figuur hiervoor aan te wijzen, was hij gezwicht
voor de op hem uitgeoefende aandrang. Is dit inderdaad een testimonium paupertatis voor de grootste partij in ons land of hangt de weigering van de KVP
samen met het in de in de regeringsverklaring bekend gemaakte standpunt, dat
het kabinet Cals de oude opvatting, dat de rijksuitgaven niet sneller mogen
stijgen dan het nationaal inkomen, niet als alleenzaligmakend wenst te beschouwen ? Het is best mogelijk, dat men van KVP-zijde vond, dat men de verantwoordelijkheid voor deze reeds lang door de PvdA gepropageerde gedachte nu
ook aan de PvdA moest laten.
Het kabinet Cals wil blijkens de op 27 april afgelegde regeringsverklaring
niet alleen maar optreden als een soort zaakwaarnemer, afwachtend wat de
verkiezingen in 1967 zullen brengen. Dit zou ook niet aantrekkelijk zijn voor de
PvdA; nu zij weer regeringspartij is geworden, moet toch duidelijk blijken wat
het onderscheid is met regeringen zonder PvdA. Met zijn plannen op lange
termijn — algehele grondwetsherziening, ruimtelijke ordening, bevolkingsvraagstuk, verkeersvraagstuk — speelt de heer Cals c.s. kennelijk op het verwerven van een vertrouwensvotum over twee jaren. De reactie van de Tweede
Kamer was over het algemeen nogal mat; er was verschil in accent in de geuite
kritiek, zoals er verschil was in de beantwoording van de vraag of deze regering
de lijn van het kabinet Marij nen doortrok — zoals men het van KVP-zijde
graag voorstelde — of dat er sprake was van een nieuwe politieke lijn, m.a.w.
sterk beïnvloed door de PvdA-opvattingen. Overigens was er van deze laatste
zijde meer kritiek op het regeringsprogram dan van de kant van de heer Schmelzer (KVP). En dit terwijl in de Limburgse KVP gesteld werd, dat het kabinet
acht „rode" ministers telden nl. naast de 5 PvdA-leden ook de heren Cals,
Veldkamp en Bogaers !
In het debat over de regeringsverklaring bleek de CHU zich gegriefd te
voelen door de passage betreffende de formatie; de minister-president laakte nl.
de houding van haar fractie-voorzitter, mr. Beernink, inzake het al of niet
bindend zijn van de omroepafspraken. Het werd een wat onverkwikkelijk nieteswelles-spelletje, dat de verhouding tussen de regering en de CHU, maar ook
tussen de fractievoorzitters en hun CHU-collega niet verbeterde.
2-5-1965

J. Oomes
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Afschaffing Wet Vandervelde

Op 19 augustus 1919 werd in België een wet van kracht die bekend staat als
de Wet Vandervelde, naar de naam van de toenmalige minister van justitie, en
waarbij de verkoop van sterke dranken in openbare gelegenheden praktisch
verboden werd. Voor de socialisten en andere sociaal bewuste milieus werd
daarmee een programmapunt verwezenlijkt waarvoor ze jaren lang gestreden
hadden. Nu is door de wet van 16 april 1965 de Wet Vandervelde zo ingrijpend
gewijzigd, dat er niet veel meer van overblijft. Deze maatregel heeft nauwelijks
de aandacht getrokken. In vijftig jaar tijd zijn de leef- en verbruiksgewoonten
van de bevolking grondig gewijzigd. De drankzucht is niet verdwenen, maar is
geen sociale kwaal meer in de primaire zin van het woord: geen massale bedreiging meer van de volksgezondheid, geen rem meer op de ontvoogding van de
loontrekkenden.
Benoemingen Buitenlandse Zaken

Sedert verscheidene maanden verwacht men benoemingen aan de top van het
ministerie van buitenlandse zaken en op belangrijke diplomatieke posten. Op
het ogenblik dat we dit overzicht afsluiten, is het nog niet bekend hoe de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal op het departement geregeld zal worden;
wel hebben enkele belangrijke ambassades nieuwe titularissen gekregen. Dhr.
W. Loridan wordt ambassadeur te Bonn, als opvolger van de overleden Baert.
Dhr. Schuurmans wordt bestendig afgevaardigde bij de NATO.
Bij dergelijke gelegenheden stelt men steeds weer vast hoe langzaam de Vlamingen doordringen tot de hogere kaders van het departement van buitenlandse
zaken en van de diplomatie. Dank zij een aantal buitengewone aanwervingen is
er nu wel een begin van evenwicht, maar dit manifesteert zich nog niet aan de
top. Hetzelfde geldt voor de schaarse aanwezigheid van sommige sociale klassen
in de diplomatie. De socialistische partij heeft jarenlang de minister van buitenlandse zaken geleverd, maar de opkomst van socialistische diplomaten verloopt
uiterst langzaam.
De diplomatie en het hoger kader van buitenlandse zaken is sociologisch lange
tijd het reservaat van de adel geweest. Uit talrijke machtsposities van het staatsleven verdrongen, bleef deze de buitenlandse betrekkingen als een feitelijk
monopolie beschouwen. In andere landen van West-Europa doet zich overigens
hetzelfde verschijnsel voor. Het leek wel of de internationale van de Europese
adel, zoals die zich in de 18e en 19e eeuw geconsolideerd had, nog steeds standhield. De daaruit voortvloeiende exclusieven zijn nu echter niet meer houdbaar
en de verschuivingen voltrekken zich steeds vlugger.
Men stoot dan echter telkens weer op het weinig behandelde maar nog steeds
latent aanwezige probleem van de sociologische en maatschappelijke rol van de
adel in een gedemocratiseerde welvaartsstaat. Alleen al door het feit dat de adel
in de meeste landen niet meer aangroeit, omdat het fundamentele mechanisme
ontbreekt — de monarchie, die adellijke titels verleent — is hij mettertijd tot
verdere achteruitgang veroordeeld. Of er middelen bestaan om de traditionele
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hiërarchische orde aan de top toch te handhaven, is een vraag die men b.v. in
Engeland positief meent te kunnen beantwoorden. In België wordt er wel eens
gesproken over plannen om op ruimere schaal personen, o.m. uit het Vlaams
economisch leven, te adelen, maar meestal blijft het bij geruchten. De sterke
socialistische en christen-democratische krachten zullen zich niet gemakkelijk
laten overtuigen van de waarde van een erfelijke sociologische hiërarchie.
Handelsmissies

Op 9 mei vertrok een ongewoon talrijke handelsmissie naar Zweden. Op de
terugreis zal ze ook Denemarken bezoeken. Het betreft hier een paging om in te
gaan tegen de toenemende verwijdering tussen de E.E.G.-landen en de landen
van de Vrijhandelsassociatie. De uitvoer van België naar Zweden stagneert de
jongste tijd, terwijl daarentegen Zweden zijn afzet op de markten van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie tamelijk goed weet te verdedigen. Het
gevaar dat de twee blokken verder uit elkaar groeien, is helemaal niet denkbeeldig.
België — en met name de minister van buitenlandse handel, dhr. Brasseur —
heeft de laatste tijd een ruim gebruik gemaakt van de formule der handelsmissies. Vaak verleent de prins van Luik er een representatief karakter aan door als
voorzitter van de missie op te treden. Deze moderne promotiemethode vindt
haar oorsprong bij de regering en de staatsinstanties, zonder dat echter het
gevaar bestaat dat het privé-initiatief verdrongen wordt uit het internationaal
ruilverkeer. Het slagen van de onderneming hangt tenslotte vooral af van de
samenstelling van de handelsmissie, en de leden behoren in meerderheid tot de
privé sector.
Spanningen bij de socialisten

In het politieke leven is er overigens weinig nieuws, buiten de voorbereidingen op de verkiezingen van 23 mei. Voor het eerst in de geschiedenis van het
Belgische socialisme zijn er talrijke regionale en lokale scheurlijsten ingediend.
Vooral in Wallonië en Brussel moeten ditmaal ook de socialisten afrekenen met
middelpuntvliedende krachten: meestal nationaal-Waals, syndicalistisch en/of
communistisch geïnspireerde scheurgroepen. Daarbij is dan nog de verdeeldheid
gekomen tussen de Chinees en de Russisch gezinde communisten, die dieper
gaat dan men aanvankelijk dacht, en waarbij zoveel militanten betrokken zijn,
dat men er meer betekenis aan dient te geven dan aan een accidentele spanning.
De verkiezingsuitslagen moeten nu leren hoeveel actievermogen en hoeveel
mensen het traditionele socialisme hierdoor verliest. Is dit verlies groot, dan zou
dit het begin kunnen zijn van een blijvende verdeeldheid in het linkse kamp.
Daaraan zou overigens een bijna even sterke verdeeldheid van de rechtse krachten beantwoorden indien partijen als de Volksunie en de P.V.V. het door hen
verwachte succes behalen. Wanneer de lezer deze regels onder ogen krijgt, is hij
over deze ontwikkeling reeds beter georiënteerd.
Herdenkingsfeesten

De 20e verjaring van het einde van de tweede wereldoorlog heeft in België
geen aanleiding gegeven tot grote feestelijkheden en massale herdenkingen. Een
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land als België vindt in zijn hedendaagse geschiedenis weinig stof om er een
militair-politieke mythe mee te voeden. Tot 1914 bezat de Belgische Staat niet
eens de volledige staatsrechtelijke attributen van een soevereine Staat: bij zijn
ontstaan was hem door de mogendheden neutraliteit opgelegd. Pas na 1918
kwam België, althans juridisch, in het bezit van de volledige soevereiniteit, ook
op buitenlands en militair gebied. Maar gezien het kleine grondgebied en de
beperkte defensiemogelijkheden bleef die soevereiniteit gedeeltelijk theoretisch.
Als men het einde van het nationalisme en van de absolute soevereiniteit van de
Staat op militair gebied als een van de kenmerken van de nieuwe tijd beschouwt,
dan is zulke beschouwing voor België niet helemaal ad rem: België is nooit in
staat geweest het probleem van zijn defensie alleen op te lossen en heeft dat
steeds moeten integreren in een internationaal verbond. Dit besef van de zeer
begrensde eigen _nacht blijft een aanmaning tot maat houden en een tegengewicht tegen opgeschroefde herdenkingen en declamatorische manifestaties van
eigen wezen.
De herdenkingsdagen hebben verder bewezen hoe vlug sommige problemen
vergeten warden. Weinig woorden zijn besteed aan de binnenlandse vraagstukken die na mei 1945 hun beslag begonnen te krijgen. De repressie en de koningskwestie hebben een diepe ontbindende invloed op het gemeenschapsbestel
gehad en ze werken nog steeds na. Maar vrijwel niemand heeft zich genoopt
gevoeld er nu nog naar te verwijzen als naar gevolgen van de tweede wereldoorlog op binnenlands vlak. Alleen de buitenlandse politiek en de onbevredigende internationale toestand twintig jaar na het einde van de oorlog gaven
aanleiding tot enkele kritische geluiden in de herdenkingstoespraken en artikelen.
11-5 -1965

H. de Bruyne

Forum
Kerkenbouw op drift
Op het artikel Kerkenbouw op drift
dat in het aprilnummer verscheen, wil ik
om twee redenen even terugkomen. Eerst
en vooral om mee te delen dat Mgr.
Bekkers' rede intussen integraal verschenen is in Tijdschrift voor architectuur en
beeldende kunsten (Katholiek Bouwblad), maart no. 6. Het blijkt nu dat het
krantenbericht waarop mijn reactie gebaseerd was, vrij secuur de inhoud van de
rede weergaf (wie zou ook anders verwacht hebben?) maar dit kan toch niet
dispenseren van een kennismaking met de
oorspronkelijke tekst. Het is een belangrijk document. Ik verwijs er des te liever
naar, daar sommige reacties op mijn artikel lieten vermoeden dat dit niet altijd
juist werd gesitueerd. Het ging er helemaal
niet om ergens een halt te stellen, maar
wel om de door Mgr. Bekkers ontwikkelde ideeën mee en verder door te denken.
In dit verband is een vers van Leo Vroman dat in het laatste nummer van Streven werd geciteerd, goed op zijn plaats:
ik heb vreselijk het land f aan begrenzing,
maar niet aan grenzen.
In de tweede plaats is het prettig me
op een artikel van Yves Congar te kunnen beroepen dat me pas achteraf onder
ogen kwam. In het februarinummer van
Esprit schrijft Congar over het concilieschema XIII. Hij heeft het over de 'apartheid' van de Kerk in de wereld en over
de wrevel die deze ook bij gelovigen
oproept. Hij somt op: „de kleding van de
priesters, die niet slechts afzondert, maar
ook isoleert en vervreemdt; hun manier
van wonen en hun levensstijl; hun vocabularium of liever — omdat dit veel meer
omvat hun taal, die van een andere
wereld is dan die van de mensen. Is dat
allemaal nodig? Houdt het geloof dat
allemaal in?" En dan gaat hij verder:

„Sommigen gaan zich zelfs afvragen of
het wel gepast is dat wij afzonderlijke
gebouwen als kerken hebben. Zij betwisten niet alleen het monumentaal en oogverblindend karakter van vele kerken —
op dit punt zouden wij hen graag bijtreden — maar ook het bestaan zelf van een
'aparte' ruimte, tenminste buiten haar
functioneel gebruik op de zondag. Daar
gaan wij niet graag mee akkoord. Deze
kwestie raakt, geloven wij, in zekere
mate de kern van de zaak: het 'apart'
karakter van de Kerk, zelfs als dogmatische affirmatie, en de rol van de zichtbaarheid van de Kerk als teken van het
Rijk dat niet van deze wereld is" 1 ) .
Dit probleem moet Congar wel nauw
aan het hart liggen om er in zijn algemene beschouwing zo nadrukkelijk op in te
gaan. Deze bijzondere interesse is echter
niet moeilijk te verklaren als men zich
herinnert dat pater Congar een van de
belangrijkste boeken over de theologie
van het kerkgebouw heeft geschreven:
Le mystère du Temple.
Aansluitend bij dit artikel van Congar
kunnen we tenslotte nog verwijzen naar
een andere publikatie. In het reeds geciteerde nummer van Tijdschrift voor
architectuur en beeldende kunsten schreef
Ds. H. R. Blankesteijn (samen met W.
G. Overbosch de auteur van het bekende
boekje over protestantse kerkbouw in
Nederland, Een hut om in te schuilen.
Kerken van nu en morgen) een artikel
over Kerken als huiskamers?
G. Bekaert

Vernieuwd geweten
Onder deze titel liet Prof. Louis Monden S.J., de lezers van Streven voldoende
bekend door zijn regelmatige bespreking
van de godsdienstige literatuur, een

1) „Certains iraient même jusqu'à mettre en question la convenance d'avoir des églises comme
édifices particuliers. Its ne mettent pas en cause seulement le caractère monumental et prestigieux,
que nous accepterions de critiquer avec eux, mais l'existence d'un local 'a part', du moins en dehors
de son utilisation fonctionnelle le dimanche. Ici, nous ne serions plus d'accord. Nous pensons que la
question posée atteint un certain fond des choses: le caractère 'a part' de l'Eglise, même comme
affirmation dogmatique, et le role de la visibilité de l'Eglise comme sign du Royaume qui nest pas
de ce monde".

918

FORUM

nieuwe bijdrage verschijnen in de Bibliotheek voor Pastoraalpsychologie bij Desclée de Brouwer 1 ) .
De keuze van deze reeks en de ondertitel van het boek, Christelijk zondebesef
in modern perspectief, geven onmiddellijk
een duidelijk beeld van wat de auteur
beoogt: vanuit de psychologische verworvenheden van deze tijd, met het oog
op de zielzorg, te onderzoeken hoe het
zondebesef past in de nieuwere inzichten
op het wezen en de taak van het christelijk geweten. Terwijl de auteur in een
kort na de oorlog gepubliceerd werkje,
Moraal zonder zonde?, vooral gewezen
had op de noodzaak het christelijk zondebesef te vrijwaren, toont hij dit keer aan,
hoe dit bewustzijn als een onmisbaar positief element moet ingebouwd worden in
het geheel van de waarde-oordelen welke
wij het geweten noemen. Deze oordelen
zullen dan op hun beurt de steeds te
volgen persoonlijke beslissing het
gewetensoordeel --- in hoofdzaak helpen
bepalen. Indien nu de zielzorg ertoe komt
dit fundamenteel inzicht in de betekenis
van de menselijke zondigheid te laten
meespreken in de predikatie, het biechtministerie en het contact met de gelovigen, en indien dezen het ook integreren
in hun kijk op de vele moraalproblemen
van het ogenblik, zal het katholieke leven
weldra evolueren tot een volwassen
christendom. Dit te hebben aangetoond
op principieel vlak, met heel wat concrete
illustraties, is de verdienste van het boek,
dat dus met evenveel recht de titel 'volwassen geweten' had kunnen dragen.
Het boek wordt gestructureerd rond
drie reeksen problemen, gesteld door de
huidige spanning tussen vrijheid en onvrijheid, tussen wets-ethiek en situatieethiek, tussen zondemystiek en zondestrijd. Vooraleer de auteur echter deze
themata behandelt, wijdt hij het eerste
hoofdstuk aan de betekenis van de
woorden die hij voortdurend gaat aanwenden, vooral aan het begrip ethiek.
Dit laatste situeert hij op drie vlakken,
die in de concrete handeling van de gelovige mens dikwijls in elkaar verweven
liggen, maar die toch duidelijk onder-

scheiden worden: het niveau van het
instinct, waar de zedelijke norm aangevoeld wordt als van buitenuil opgelegd,
zodat alleen het feitelijk onderhouden van
de verplichting in aanmerking komt; het
morele niveau, waarop de mens bewust
van zijn verantwoordelijkheid en zijn
vrijheid, de wet erkent als een norm die
de structuur van zijn vrijheid tracht uit te
drukken; tenslotte het christelijk-religieus
niveau, waar de zedelijke handeling haar
zin krijgt vanuit de liefdevolle toenade
ring tussen God en mens.
Wanneer de auteur daarna de centrale
kwesties gaat behandelen, werkt hij telkens volgens het schema: probleem, elementen van oplossing, projecties op het
pastorale vlak. Het thema vrijheid en
onvrijheid krijgt in het boek een verrassend nieuwe belichting vanuit het wereldbeeld ontworpen door de moderne antro
pologie. Waar wij vele elementen van
onvrijheid moeten aanvaarden van biologische, sociale en psychologische aard,
gaan wij soms aan het twijfelen aan de
echtheid van de menselijke vrijheid. Deze
laatste affirmeert zich tenslotte in een
fundamentele keuze waarbij zij, gesteund
door de genade, ook de ervaren belemmeringen opneemt en overstemt. Misschien
had de auteur hier wel wat meer mogen
ingaan op de inwerking van de genade
op de menselijke vrijheid, voor hij de consequenties van het vernieuwde inzicht
bespreekt op pastoraal vlak. Deze worden overigens vooral besproken in verband met het biechtsacrament en met de
situatie van de zondige mens in de Kerk.
Het tweede thema, wets-ethiek ot
situatie-ethiek?, werd het meest uitgewerkt en lijkt wel de kern van het boek
uit te maken. In de probleemstelling toont
de auteur, hoe uit vele hoeken een verzet
gegroeid is tegen de gangbare klassieke
moraalopvatting. Ze werd door sommigen gezien als een louter samenstel van
wetten, door anderen als de uitdrukking
van een statisch gebleven mensbeeld,
door weer anderen als een al te rationeel,
zelfzeker organiseren van het eigen leven
buiten de genade. Daaruit ontstonden dan
uiteenlopende vormen van situatie-ethiek,

1) L. Monden S.J., Vernieuwd geweten. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1965, 182 pp., ing. F. 96,
geb. F. 130.
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ook binnen de katholieke Kerk. Elementen
voor een oplossing van de ontstane spanning vindt Monden eerst in het situeren
van de onderscheiden soorten wetten, op
een gegradueerd waardeniveau, daarna
door te beschrijven hoe een volwassen
geweten in de wet een norm erkent die de
mens op weg naar de volkomenheid begeleidt, terwijl hij toch in staat kan blijven afstand te nemen van de norm, en dit
naarmate deze verder afstaat van het
centrum van het leven. Zulk een genuanceerd beleven van de wet wordt slechts
mogelijk voor iemand die zich laat inspireren door de deugd van bezonnenheid.
Op pastoraal vlak zal de voorgestelde
oplossing leiden tot een reactie tegen elke
vorm van infantilisme in de Kerk, en
moet zij tijdig de opvoeding van kind en
adolescent doordringen. Natuurlijk zal zij
ook aanleiding geven tot delicate problemen, waarbij sommige opvattingen van
de Kerk, de zielzorger en de gelovigen
tegenover elkaar komen te staan; waarvoor de auteur dan ook een oplossing
voorstelt.
Het laatste thema is dat van de zondemystiek. Deze bestaat niet zozeer in systematisch uitgewerkte beschouwingen, als
in een mentaliteit, waarbij gemeend wordt
dat alleen het ervaren van het wezen van
de zonde een juist besef kan waarborgen
van de eigen armoede en de noodzakelijke afhankelijkheid tegenover God. In
deze houding erkent de auteur een authentiek element: de bekering uit de zonde
kan een dynamisch beginpunt worden
voor een opgang naar heiligheid. Hij
ontkent echter dat de zonde, als afkeer
van God, uit zichzelf God zou kunnen
doen ervaren.
Deze enkele beschouwingen mogen
volstaan om het boek voor te stellen. Het
getuigt van een ruime culturele belangstelling, steunt voortdurend op een gedegen bibliografie en werd getoetst aan een
jarenlange praktijk in de individuele zielzorg. Geschreven in een keurig, rijk, soms
zelfs weelderig Nederlands, vereist dit
werk omwille van de preciesheid van de
taal nochtans een rustige lezing. Dat dit
boek reeds spoedig na het verschijnen
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een tweede druk krijgt, bewijst dat het al
dadelijk de waardering vond die het verdient.
L. Braeckmans S.J.
Poëzie van de Zestigers

De bloemlezing uit de poëzie van de
Zestigers, Paradox 1 ) , geeft te denken.
Na een nogal gewrongen inleiding volgen een aantal gedichten naar keuze van
Peter Berger. Hij heeft zich, in de mening
dat het voor de hand liggend is dat op
de generatie van '50 die van '60 volgt,
over de poëzie van die '60-ers gebogen
en als rechtvaardiging voor zijn mening
gevonden, dat zij allen „door eenzelfde
situatie waren bepaald, de eindfase van
de romantiek".
Dit is het fundament van zijn verdere
betoog. Maar de verzameling blijkt allerminst een generatie en die romantische
impasse is ook niet zo duidelijk. Ik citeer:
„Dit impliceert dat naar mijn inzicht de
experimentele revolutie niet brak met de
romantische traditie, zoals algemeen werd
en wordt aangenomen". Een juiste gedachte, de experimentelen zijn romantici.
Uit de volgende citaten blijkt het knelpunt te liggen bij Bergers begrip van de
romantiek: „ ... l'art pour 1'art. En iedereen is het er over eens dat dit beginsel
het wezen is van de Romantiek" (p. 7) .
„Naar de geijkte romantische visie is het
gedicht bij Armando autonoom ... .
Vroegere Romantici stelden zich voor dat
het onpersoonlijke juist in de extase, in
de 'roes' vrijkwam" (p. 13). Wat blijkt?
Het nationaal verschijnsel der Tachtigers
wordt al te zeer vereenzelvigd met de
Romantiek. Sprake is alleen van des
leraars stokpaardjes, l'art pour l'art, de
extase, ontbreekt nog de vlucht uit de
werkelijkheid. Geen woord over het wezen van de romantiek: het wantrouwen
dat de wereld, zoals we hem ervaren, wel
eens niet de werkelijke, de volledige wereld zou kunnen zijn; het geen genoegen
nemen met een rationalistische verklaring; de onderzoekingen die de romanticus onderneemt om het 'ware' leven te
ontdekken; de verwachting van en het

1) Paradox, bloemlezing uit de poëzie van de Zestigers. Samengesteld en ingeleid door Peter Berger.
— Uitgeversmaatschappij Holland, Haarlem.
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vertrouwen in het nieuwe leven, het 'in
het diepst van het hart de Geboorte
vieren' (J. Gracq) . En niet gaat het om
wat Berger noemt 'het vrijkomen van het
onpersoonlijke in de extase'; veel wezenlijker voor de romanticus is de houding
om, met het besef dat de mens een ondoordringbaar duister wezen is, zich open
te stellen voor de wereld zoals die zich
aan hem voordoet. En zo is ook de taal
autonoom, inzover de menselijke uitdrukking onvolledig is, inzover wij soms denken en spreken ondanks onszelf, inzover
niet wij de taal, maar de taal ons hanteert, inzover zij een vermoeden geeft van
en licht werpt op het 'ware' leven.
Maar niets hiervan bij Berger. Voor
hem is de experimentele poëzie „een stap
verder in de impasse". Hij miskent Luceberts grootheid toch wel zeer door hem
te zien als een soort Tachtiger. Met
oppervlakkige beweringen als 'de vervulling van het lyrische ik in het onbewuste zoeken', 'kosmische wartaal', en
'de onbewuste poëzie is uitstel van executie', wordt een dichter afgedaan die
belangrijker is dan alles wat na hem tot
nu toe verschenen is. Vrij duister is mij
de bewering, dat „alleen in het scheppen
in het tijdloze moment tussen de positieve
pool van het zegbare, en de negatieve
pool van het onzegbare, in die kortsluiting zelf de paradoxale vervulling ligt
van het romantisch dichterschap" (p. 9) .
In ieder geval ontleent de bundel hieraan
zijn naam. De dichters zijn gerangschikt
„naar de mate waarin zij inhoudelijke
poëzie willen schrijven". In Bergers visie
is de meest inhoudelijke poëzie ook de
meestbelovende. Zo zijn Dijk en Oosterhuis de dichters die het verst gaan, bij
hen „liggen de wortels van de moderne
poëzie, toegespitst en gekwetst religieus
besef, bloot" (p. 29). Een bewering die ik
niet onderschrijf.
De bloemlezing zelf bevat wel aardige,
sympathieke gedichten, geen Gard-Sivikmensen (waarover flauwe opmerkingen
van Berger, over sectarisme, grote foto's
en zo). Leuke en saaie gedichten dus,
een bloemlezing middelmatigheid met
uitschieters naar boven, zoals Hamelinck,
Bernlef en Oosterhuis, en uitschieters
naar beneden, apert gebrekkig talent als
De Back, De Zanger, Jellema, Fuchs, en

Heederik. Maar dat zal wel weer een
persoonlijke voorkeur zijn, van Berger
en/of van mij. Om met Nescio te eindigen: „Ze schrijven maar wat. Ze maken
litteratuur, dooie litteratuur en andere
kunstwerken, eindeloos en ze sterven er
niet aan. De tijd der cathedralen is voorbij" (Boven het dal).
W. Raaijmakers
Nieuwe nederlandse literatuur
Vorige maand overleed plotseling op
80-jarige leeftijd een van onze oudste en
meest bekende romanschrijvers, F. Bordewijk. Enkele dagen voor zijn dood verscheen nog een nieuwe roman van hem
De Golbertons (Nijgh El Van Ditmar).
Een familieroman over Senior, Zoon en
Junior, firmanten van de lettergieterij
Golberton.
In de Cederreeks van J. M. Meulenhoff
verschenen weer drie nieuwe poëzie-uitgaven. Van Herwig Hensen: Naar het
einde toe versmalt de weg, van Garmt
Stuiveling: Eeuwig gaat voor ogenblik
en van Ed. Hoornik: De overweg. De
laatste bundel is verreweg de beste. Het
is een lang gedicht dat geschreven werd
naar aanleiding van de dood van Achterberg.
Er kwam trouwens ook weer een boek
met gedichten van Achterberg uit. Mevrouw Cathrien Achterberg-Van Baak
stelde een bloemlezing samen uit de gedichten van haar man die haar het dierbaarst zijn Het weerlicht op de kimmen
( Bakker/Daamen en Querido) .
Mevrouw Annie Heijermans-Jurgens
stelde haar herinneringen op schrift in
Herman Heijermans laatste levensjaren

(Boekvinkreeks, Querido) .
In dezelfde goedkope reeks verscheen
naast een herdruk van Gerrit Kouwenaars
belangrijke gedichtenbundel Zonder namen, een nieuwe bundel van K. Schippers
Een klok en profil. Eén van de redenen
waarom Schippers' poëzie zo aardig is
om te lezen is het feit dat je er allerlei
aardige mensen in tegenkomt: Stan Laurel, The Beatles, ex-keizerin Soraya, Oom
Jaap, Marcel Duchamp.
Nog meer poëzie. Van Hans Andreus
verscheen Een keuze uit de gedichten van
Hans Andreus (Holland) , een titel die
voor zichzelf spreekt. Dat is ook het
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geval met Lidy van Eijsselsteyns Gedichten 1947-1965 (Leopold) .
Van Simon Vestdijk verschenen weer
enkele herdrukken, zijn roman De twee
roeiers (Nijgh & Van Ditmar) en Essays
in duodecimo (J. M. Meulenhoff) .
Een auteur die wel eens met Vestdijk
vergeleken wordt is Willem Brakman.
Ook hij is arts, begon pas onlangs op
latere leeftijd te schrijven en is zeer produktief. Na enkele romans verscheen nu
van hem de verhalenbundel Water als
water (Querido). Brakman kreeg zijn
eerste bekendheid door de radiogesprekken die Nol Gregoor met hem hield.
Gregoor heeft nu zijn gesprekken met
Mulisch gebundeld tot het boek In gesprek met Harry Mulisch, dat door de
prikkelende vragen en de tegenovergestelde meningen een boeiend geheel is
geworden. Hopelijk worden Gregoors
andere gesprekken (met Bordewijk, Campert en Vestdijk) ook nog eens gebundeld.
In gesprek met Harry Mulisch is het
eerste deel van een nieuwe serie van de
Bezige Bij, de Literaire Documenten Serie, waarin als tweede deel is verschenen
het Bokboek van Weverbergh, het bescheiden pseudoniem van de Vlaamse
criticus Julien Weverbergh. In dit boek
maakte hij een keuze uit de artikelen uit
zijn onlangs ter ziele gegane literaire
eenmansblad Bok. Een tegenstrijdig boek.
Enerzijds kan men niets dan lof hebben
voor zijn stuk over Claus' 'Omtrent
Deedee', een bewijs wat een criticus al
niet uit een boek kan halen, anderzijds
schrijft hij over Hermans op deze toon:
„Willem Frederik Hermans is een bezem.
Als een circusnummer volg ik al enkele
jaren zijn capriolen".
Ook het blad Gard-Sivik heeft opgehouden te bestaan. De redacteuren hebben nu besloten om hun werken en ideeën
via zes pockets aan het publiek te verkondigen. Ook de buitenlandse verwante
kunststromingen (Nouveau Réalisme,
Zero, Pop Art) zullen vertegenwoordigd
zijn. De eerste aflevering is zojuist verschenen De Nieuwe Stijl I (Bezige Bij),
met oninteressante poëzie en een belangwekkende bijdrage van Yves Klein.
Hella Haasse bundelde haar essays
over boeken en schrijvers tot de bundel
Leestekens (Querido) .
18
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Alfred Kossmann kreeg in 1964 de
A.N.W.B.-prijs voor zijn reisboek Reislust
(Querido). Zijn lust tot reizen bezorgde
ons weer een reisboek De smaak van
groene kaas. Door de sterke essayistische
en autobiografische elementen moet men
reisboek trouwens niet te letterlijk opvatten.
Van Theun de Vries verscheen een
nieuwe roman, spelend in oorlogstijd Het
Wolfsgetij (Pegasus) . „Een leven van
liefde" luidt de ondertitel van dit boek
dat gaat over het meisje Mobsie dat zich
zowel met de Duitsers als de Nederlanders afgeeft.
Door een televisie-uitzending waarin de
hele wordingsgeschiedenis van het boek
besproken werd, heeft de nieuwe roman
van Max Dendermonde Een blauwe
maandag op aarde veel publiciteit gekregen. De hotelier Jellinck beseft op één
maandag, beursdag in Amsterdam, dat hij
een buitenman gebleven is niet alleen in
Amsterdam, maar eigenlijk overal.
Publiciteit zal ook het laatste boek van
Simon Vinkenoog krijgen, daar staat zijn
naam borg voor. Toch is dit boek Liefde
(Bezige Bij) wezenlijk anders dan zijn
vorige boeken. Het is een 500 blz. tellend
verslag van 70 dagen uit zijn leven
waarin hij voornamelijk schrijft over de
Liefde en over God.
Tenslotte drie debuten. Bij J. M. Meulenhoff Twee handen van zwart van
Eduard Visser. Verhalen die reeds eerder
in Podium gepubliceerd zijn en door de
redactie, m.i. sterk overdreven, aangeprezen worden als het beste prozadebuut
sinds jaren.
Dan verscheen van Astère Michiel
Dhondt God in Vlaanderen (Bezige Bij) .
Een in Brussel spelend verhaal van 10
dagen in het leven van het beeldschone
kleine jongetje Tim van Male.
In zekere zin is het boek Stukjes en
beetjes (Querido) van J. Bernlef ook een
debuut. Bernlef die al naam maakte met
zijn gedichten en verhalen heeft nu zijn
eerste roman afgeleverd. Het is het sober
en gedetailleerd vertelde verhaal van het
amsterdamse jongetje Michiel dat de
laatste oorlogsmaanden door moet brengen bij familie in een klein noordhollands
dorpje. Een goed boek.
Jaco Groot
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Beeldende kunst in België
Floris lespers, in memoriam. Vrijdag
16 april overleed te Antwerpen, in zijn
groot atelier aan de Schelde, de schilder
Floris Jespers. Hij heeft zijn vriend Gaston Burssens niet lang overleefd. Het
waren twee eenzamen, die het moeilijk
zonder elkaar konden stellen. Geboren te
Borgerhout op 18 maart 1889 begon Jespers zijn carrière als huisschilder en als
cellist in schouwburg- en bioscooporkesten. Langs Paul van Ostayen leerde hij
de moderne kunst kennen. Nog tijdens de
eerste wereldoorlog richtten zij met enkele
vrienden te Antwerpen een kunstgroep
op. Tussen de twee oorlogen was Jespers
lid van elke groepering die het voor de
moderne kunst opnam. Hij was modernist
uit principe. Ook in zijn werk. Hij kon
alles aan. En alles trok hem aan. Hij
bracht het altijd nog tot een goed einde
ook. Maar het was slechts de reüssite die
telde. In hoever er ook een persoonlijkheid doorkwam, vroeg hij zich niet af.
Hij kon schilderen als Picasso, Braque,
Permeke. Hij beheerste alle materialen en
technieken. Zijn achterglasschilderijen bijvoorbeeld zijn befaamd gebleven. Hij had
zelfs een uitleg voor deze kameleontische
veelzijdigheid. Hij streefde immers geen
persoonlijke expressie na, maar een stijl.
Zijn vriend Paul van Ostayen liet zich
door deze uitleg echter niet vangen. In zijn
Notes sur Floris lespers van 1925 betoogt hij dat stijl en persoonlijkheid niet
te scheiden zijn. Stijl mag niet met manier verward worden. Van Ostayens analyse, nu veertig jaar geleden geschreven,
formuleert eigenlijk reeds alle kritiek die
men tegen Jespers kan hebben. Vanuit
een reële waardering schrijft Van Ostayen: „Floris Jespers is een geboren schilder. Hij is een begenadigde. Maar de
bewuste organisatie van deze begenadiging is armzalig .... Deze schilder heeft
zijn vijfendertigste jaar bereikt zonder
behoefte te voelen aan een persoonlijke
voorstelling. Een technische begaafdheid,
gesteund op een grondige kennis van het
vak, laat alle krachten ongebonden ....
Kon men hier van een crisis spreken, dan
zou deze tenminste nog het negatieve
aspect zijn van een geestelijke kern. Maar
deze man is te veel Vlaming van vandaag

om niet in een schaterlach los te barsten
als hij hoort van de specuatieve mogelijkheid van een metafysische malaise ... .
Van deze schilder moet men jammer genoeg zeggen dat hij modern is. Ieder
experiment heeft voor hem slechts waarde
door zijn modern aspect, d.w.z. dat de
grote nieuwe vreugde, de vreugde van
het instinct dat zich bewust wil worden,
zich wil lokaliseren, zich betasten, dat
deze grote vreugde hem ontsnapt voor de
belachelijke kleine hersenschim van het
modernisme". Jespers' waarde ligt voor
Van Ostayen in zijn koloriet. Daarin ligt
zijn benadering.
Misschien lijkt het niet erg piëteitsvol
nu uitgerekend deze Van Ostayen-kritiek
te citeren. Ik had bijvoorbeeld kunnen
herinneren aan de beschouwingen van
Burssens, die hem tegen de aantijging
van virtuositeit en onpersoonlijkheid verdedigt. Maar Van Ostayens kritiek komt
me eerlijker voor. En als zoiets onder
vrienden ronduit kon gezegd worden,
waarom dan niet tegenover de dode diezelfde eerlijkheid bewaren?
Kunstpolitiek en kritiek. Met de jongleursmentaliteit van een Floris Jespers is
volgens sommigen ook de officiële kunstpolitiek in België behept. Mode en speculatie zijn de normen. Roger Somville
schreef een brief aan de hoofdconservator
van de Musea voor Schone Kunsten om
die toestand, „waarvan sinds twintig jaar
dozijnen schilders het slachtoffer zijn geworden", aan te klagen. G. Van Hoof
heeft er in De Standaard van 12 april de
nodige ruchtbaarheid en door een flink
interview met een andere verbitterde realist, Rik Slabbinck, zelfs een stevige onderbouw aan gegeven. De feiten die aangeklaagd worden, zijn echter niet juist
voorgesteld. Uit de jaarlijkse tentoonstellingen van wat er door de Belgische Staat
wordt aangekocht, blijkt dat er van een
discriminatie tegen het realisme of de
figuratie geen sprake is. Wel blijken er
twee andere dingen uit: 1) een volslagen
gemis aan selectienormen en 2) het lage
academisme van de meeste figuratieve
werken, die ruim vertegenwoordigd waren. Men moet van de reële situatie van
de kunst uitgaan en niet van een theoretische tegenstelling tussen abstract en
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figuratief, die dan nog fifty-fifty zou
moeten vertegenwoordigd zijn.
Het euvel ligt elders, en wel in het
democratische systeem zelf zoals men dat
in België schijnt te begrijpen. Het beschikt
over geen enkele norm om de artistieke
waarde te beoordelen. Dit kan alleen een
persoon, die zijn verantwoordelijkheid
opneemt naar een persoonlijk inzicht. En
ik kan me voorstellen dat die niet direct
geneigd is om een briljant maar oppervlakkig werk als dat van een Somville
een ereplaats in de musea te geven. (Op
de tentoonstelling waarvan boven sprake
was er wel werk van Somville) . De banaliteit van ons officieel kunstleven komt
niet van te veel maar van te weinig,
ernstig gefundeerde, partijdigheid. Men is
wel erg naïef als men meent en het
ministeriële kabinet van opvoeding en
cultuur schijnt die mening te delen dat
de aangeklaagde malaise zal opgelost
worden door in de aankoopcommissie
critici te vervangen door kunstenaars.
Dan wordt het pas helemaal een jungle.
Intussen hebben de critici van hun
voorlopige vrijheid nog gebruik gemaakt
om hun prijs voor 1962-1963 aan Paul
van Hoeydonck en voor 1963-1964 aan
de in België gevestigde Nederlander Bram
Bogart toe te kennen. Deze toekenning
gebeurde op een belangrijke tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te
Charleroi waar een kritisch overzicht gegeven werd van hetgeen in de jaren 19621964 in België aan tentoonstellingen te
zien was. Gedurende de maand mei was
die tentoonstelling ook te Gent.
Moore te Brussel. De Bank Lambert
gaat het ernstig menen met haar artistieke
presentie op de Belgische geldmarkt. Zij
bevaart daarbij liefst de veilige extraterritoriale wateren. Haar zetel te Brussel
liet ze bouwen door het Amerikaanse
architectenbureau Skidmore, Owings en
Merrill (SOM) . De schokbetonelementen
kwamen uit Nederland. .Nu werd voor
dit nette, maar vrij formalistische gebouw
een grote sculptuur van Moore geplaatst,
de Large Locking Piece van de Documenta III te Kassel. Ook die keuze mist
een beetje van het waagstuk dat aan elke
waarachtigheid inherent is. Er is zelfs
meer. De sculptuur van Moore met haar
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organische complexiteit en gebondenheid
laat precies de armoede van de architectonische visie nog sterker uitkomen. Het
gaat hier echter om een voor België zo
belangrijke primeur dat het ongepast is
er over te vitten.
Tentoonstellingen. Gedurende de maand
mei bood het Brussels Hotel Solvay
(1895-1900), een meesterwerk van Victor
Horta en een perfecte synthese van de
Modern Style, een uniek onthaal aan de
tentoonstelling Modern Style Juwelen.
De meeste hiervan kwamen uit de Gulbenkian-collectie te Lissabon, maar ook
het Musée des Arts Décoratifs van Parijs
en talrijke verzamelaars hadden merkwaardige stukken afgestaan. Merkwaardig is hier wel het juiste woord. Onze
smaak kan dan al zeer sterk in de richting van het 'Fin de Siècle' evolueren, hij
staat nog ver af van de dolle fantasieën
die sommige juwelen uit die tijd tentoonspreiden. Ik geloof dat de inrichters de
identificatie van de fijnzinnige en gestileerde architectuur van Horta met die
exhibitionistische decoratie iets te ver
hebben doorgevoerd. Ergens moet er een
grens getrokken worden tussen het fatalistische 'Fin de Siècle' van een Sarah
Bernhardt, die enkele van deze juwelen
heeft gedragen, en de modern style van
een Horta of een Van de Velde die er
een reactie op was. Bij de tentoonstelling
hoorde een belangwekkende catalogus.
In de Albert-I bibliotheek werd de
geboorte van Georges Lemmen (18951916) , een Belgische kleinmeester van
het intimisme, met een goede keuze tekeningen en gravures herdacht.
In het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel werd in de eerste helft van mei
een tentoonstelling van de Zwitserse
beeldhouwer uit Parijs, Robert Muller,
gehouden. Ze werd opgezet door het
Stedelijk van Amsterdam. In een uitgebreide keuze van voortreffelijke tekeningen en sculpturen illustreert Muller op
overtuigende wijze de agressieve kracht
-- René de Sollier noemt het „le règne
de Don Juan dans les arts" van het
sensuele. In dat opzicht reveleert het
vroege werk van de jaren 1948 heel veel.
In hetzelfde Paleis voor Schone Kunsten
is tot 20 juni een tentoonstelling te zien
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van Etruskische beeldhouwkunst uit de
Hellenistische periode te Volterra. In
geen enkel opzicht kan ze vergeleken
worden met Het Geheim der Etrusken,
de tentoonstelling die in 1955 te Den
Haag werd gehouden. Ze bevat haast
uitsluitend grafurnen uit de laatste drie
eeuwen voor Christus. Maar hoe fragmentair ook, toch is hier een direct contact met de Etruskische wereld mogelijk.
De catalogus is een voorbeeld in het
genre.
In het voorlopige museum(pje) voor
moderne kunst te Brussel (aan het Koningsplein) , een van de meest bezochte
van het land, loopt tot 12 juli de tentoonstelling Ruimte in de abstracte kunst.
In een zestigtal werken geeft ze een vrij
goed overzicht van de verschillende Lendenzen, van pop-art tot op-art, die zich
in de ruimte van het abstracte beelden
bewegen. Een apart kabinet toont tekeningen van Gaston Bertrand.
Op 20 juni wordt te Antwerpen de 8e
biënnale voor Beeldhouwkunst in het
Middelheimpark geopend. In tegenstelling
tot de expositie van het Vondelpark te
Amsterdam (Streven, mei, p. 821) waar
het om bekende namen gaat, zal het
Middelheimpark dit seizoen een overzicht
geven van Europese beeldhouwers beneden de 40 jaar (tot 30 september). Eveneens te Antwerpen, in het Museum, kan
men tot 13 juni de tentoonstelling bezoeken Honderd jaar Artibus Patriae, een
specifiek Antwerpse vereniging in 1864
gesticht met het doel kunstwerken voor
het museum aan te werven. Ze bezorgde
het museum niet minder dan 149 schilderijen en beeldhouwwerken, waarvan op
de onderhavige tentoonstelling de zestig
meest waardevolle getoond worden.
De zomertentoonstelling van het Pro-.
vinciaal museum voor Kunstambachten,
Het Sterckshof, is gewijd aan 125 jaar
fotografie. Zowel het technische proces
als het artistiek resultaat worden erbij
betrokken. In het kunstcentrum Nautilus
organiseert de jonge, maar zeer actieve
vereniging Cap d'Encre een overzicht
van actuele Belgische grafiek als homr
mage aan Masereel. Tot Cap d'Encre
behoren Alechinsky, Carcan, De Bolle,
Laffineur, Lismonde, Marchoul, Toussaint.

Te Gent werd in mei The Family of
Man opnieuw geëxposeerd. Nu dat de
Wereldtentoonstelling der Fotografie.
Wat is de mens? tot 30 juni in Brugge te
zien is, lag hier een kans voor een vruchtbare vergelijking. We verwijzen naar
wat we erover schreven in Streven, dec.
1964, p. 290.
G. Bekaert

Beeldende kunst in Nederland
Beeldende kunst en muziek
De gemiddelde tentoonstellingsbezoeker
staat afwijzend tegenover (achtergrond)
muziek-in-de-expositiezaal. (Uit de Drommedaris in Enkhuizen is vorig jaar zelfs
een dame boos weggelopen omdat er in
de tentoonstellingsruimte muziek van Mozart werd gespeeld). Veel kunstzalen en
musea houden (m.i. te slaafs) rekening
met deze houding van 'het' publiek. Zo
durfde het Amsterdamse Museum WilletHolthuysen, waar onlangs de voortreffelijke manifestatie „Binnen zonder kloppen
in de pruikentijd" werd gehouden (zie
Streven van april jl., p. 716) het, ondanks
enkele verzoeken, niet aan af en toe
bandopnamen van passende 18e-eeuwse
muziek af te draaien (al werden er wel
enkele concerte n-voor-besloten-kring georganiseerd) .
Toch zijn er gunstige uitzonderingen.
De Amsterdamse Galerie 845 ( Prinsengracht 845) draait van tijd tot tijd grammofoonplaten, die door de exposerende
kunstenaar zelf zijn uitgezocht. In het
Amstelveense kunstcentrum Aemstelle
vindt elke maand op een zondagmiddag
een platenconcert plaats (de muziek is in
vrijwel alle zalen te volgen) . Tijdens de
grote overzichtstentoonstelling van het
werk van Alan Davie ( Stedelijk Museum
Amsterdam, november 1962) werd primitieve muziek en jazz ten gehore gebracht.
Op de exposities Dylaby (Stedelijk Museum, 1962) en Nieuwe Realisten (Haags
Gemeentemuseum, 1964) stond een jukebox met de nieuwste top-hits (o.a. de
Beatles) .
Soms ook is er sprake van een soort
integratie tussen beeldende kunst en muziek, een situatie dus waarbij de muziek
niet louter versiering of sfeerschepper is
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( zoals in bovengenoemde gevallen) maar
een wezenlijk bestanddeel van het culturele evenement, dat dan niet langer alleen
maar mag worden aangeduid met het
woord expositie. Voorbeelden van een
geslaagde integratie tussen muziek en
beeldende kunst waren o.m. de schilderijen van Mary Bauermeister en de elektronische muziek van Karlheinz Stockhausen (Amsterdam, Eindhoven, Schiedam, Groningen 1962-1963) en het samenspel tussen de schilder-graficus Gérard
Leonard van den Eerenbeemt en de moderne componist Peter Schat ( Prentenkabinet Stedelijk Museum, oktober 1962) .
Van den Eerenbeemt stelde prachtige
etsen, tekeningen en vooral collages ten
toon, terwijl elke dag de entelechie no. 2
van Schat
scènes voor elf musici
werd gespeeld. Deze compositie ging bij
de opening in première.
Vorige maand vond in het Prentenkabinet van het Stedelijk Museum wederom een soortgelijk experiment plaats.
Tussen de houtsneden van Carel Visser
viel dagelijks het reliëf 1964 voor 4
elektronische klanksporen en orgel van
Ton Bruynèl te beluisteren. Visser is een
van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars. Hij is nu 37 jaar, studeerde in
Delft (bouwkunde) en Den Haag (academie) . Hij is beeldhouwer en graficus.
De lastechniek leerde hij in de plaatwerkerij van zijn vader. Zijn eerste tentoonstelling van ijzerplastieken had hij in 1954,
het jaar waarin hij ook met het maken
van houtsneden (uit triplex) begon. In
1962 organiseerde het Stedelijk Museum
een grote tentoonstelling van zijn werk,
dat in de loop der jaren steeds eenvoudiger is geworden. Eigenlijk heeft Visser
alles teruggebracht tot vier vormen: de
rechte lijn, de rechte hoek, de rechthoek
en het vierkant. Deze versimpeling, waarbij de herhaling een grote rol speelt, trad
voor het eerst duidelijk aan het licht in
zijn houtsneden. De charme van deze
prenten is voor een groot deel te danken
aan de spanning tussen de strenge eenvoud van de grondvormen en de meer
intuïtieve manier waarop deze tot een
geheel zijn samengesmolten.
Ton Bruynèl (31) studeerde aan het
Conservatorium in Utrecht. Zijn kennis
van de elektronica stak hij op in studio's

925

te Delft en Utrecht. In 1962 ontstond zijn
„Resonance I'', een interessante poging tot
integratie tussen muziek, dans en schilderkunst (in samenwerking met de dansgroep Eleo Pomare, de schilder Sam
Middleton en de beeldhouwer Tajiri) .
„Resonance I" werd o.m. opgevoerd in
het Eindhovense Van Abbe Museum. In
opdracht van de N.C.R.V. vervaardigde
hij samen met de dichter Gerrit Kouwenaar „Collage Resonance II 1963", waarin het gesproken woord en de klank
daarvan een grote rol spelen. Dit werk
werd behalve via de radio ook ten gehore
gebracht in het Stedelijk Museum.
Natuurlijk kan men de houtsneden van
Carel Visser ook zonder meer tentoonstellen (en ook dan zijn ze naar mijn
smaak beslist het aanzien waard), maar
ik heb toch beslist het gevoel dat het
samenspel met de muziek van Ton Bruynèl (de orgelpartij van Huub ten Hacken
werd opgenomen in de St. Jan te Den
Bosch) aan het geheel een nieuwe dimensie verleent, die pleit voor het vaker
houden van dit soort experimenten.

Sandberg als typograaf
Jonkheer Willem Sandberg staat bekend als een van de meest dynamische
museumdirecteuren ter wereld. Na zijn
pensionering als leider van het Amsterdamse Stedelijk Museum vertrok hij vrijwel onmiddellijk naar Israël, waar hij
benoemd is tot president-directeur van
het Nieuw Israël Museum te Jeruzalem
en zich o.m. toelegt op het bijeenbrengen
van een rijke verzameling moderne kunst.
Voorts heeft Sandberg onlangs op verzoek van het gemeentebestuur van Amsterdam de beeldententoonstelling in het
Vondelpark voor zijn rekening genomen.
Toch is Sandberg niet alleen een grandioos organisator van exposities en een
(ietwat eenzijdig) kenner van moderne
kunst. Er is ook een minder bekende,
maar zeker niet onbelangrijke kant aan
de man. Ik bedoel: Sandberg als grafisch
ontwerper, als typograaf, die zelf jarenlang al het drukwerk voor „zijn" museum
vorzorgde (van briefpapier tot catalogi,
van nieuwjaarswens tot affiches) . Sandberg werd opgeleid aan de Rijksacademie
voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
en werkte enige tijd in Wenen bij Otto
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Neurath, de grondlegger van de beeldstatistiek. Sinds 1928 maakte Sandberg
regelmatig grafische ontwerpen. In 19431944 begon hij, tijdens een onderduikperiode, de reeks „Experimenta Typografica". Ook zijn beginselverklaring
„nu" (uitgegeven door Steendrukkerij De
Jong & Co., Hilversum) verzorgde hij
zelf.
Sandberg heeft een uitgesproken eigen
stijl: inventief, speels, puur en eigenlijk
soms wat kinderlijk. Hij introduceerde in
zijn catalogi o.m. het doorzichtige papier
en het pakpapier (een vondst die tijdenlang te pas en te onpas werd nagevolgd).
Een keuze uit de monumentale reeks door
Sandberg ontworpen drukwerken is tot
5 juli te zien in het Prentenkabinet van
het Haags Gemeentemuseum. De reproduktie-afdeling van het Stedelijk Museum
te Amsterdam houdt nog steeds uitverkoop van „restanten Sandberg".

staan van de Vereniging ter bevordering
van de belangen des boekhandels organiseert het Haags Gemeentemuseum de
omvangrijke expositie „Taal en Teken",
bestaande uit een reeks schilderijen, beeldhouwwerken, boeken, handschriften, foto's
en voorwerpen-uit-het-dagelijks-leven. De
inleidende ruimte, die een beeld oproept
van de nog onbeschreven aarde vóór de
komst van de mensen, werd ontworpen
door Constant Nieuwenhuis. De tentoonstelling, die de communicatie tot onderwerp heeft, laat op een boeiende manier
het gebruik en het misbruik zien van
woorden (taal) en beelden ( tekens) .
Tegelijk met de opening van de expositie,
die werd bijgewoond door Prinses Beatrix,
verscheen het boek „Taal en Teken'' met
een tekst van Bert Schierbeek en met
foto's van Cas Oorthuys. De tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum duurt
tot en met 4 juli.

„1n 't Houten Huis" van De Rijp
Hemelsbreed vijfentwintig kilometer
van Amsterdam ligt het Noordhollandse
De Rijp, een vriendelijk oud plaatsje,
vroeger het centrum van de walvisvaart.
Er zijn in De Rijp gelukkig vrij veel
waardevolle oude panden bewaard gebleven, waaronder het stadhuis, de kerk
(met een prachtige serie gebrandschilderde ramen) en het Rijper Museum „In 't
Houten Huis'' op het Jan Boonplein 2.
Op initiatief van een paar jonge Amsterdammers (een architect en een graficus)
werd in dit charmante oude gebouw een
historisch museum gevestigd. De collectie
die vorig jaar werd uitgebreid met een
15-tal koekplanken uit familiebezit, bevat
o.a. een atlas van Blaeu waarop men
terecht zeer trots is. De zolderverdieping
doet dienst als expositiezaaltje voor moderne kunst. Het nieuwe seizoen is ingeluid met een tentoonstel li ng van werk
van een jong kunstenaar uit eigen dorp:
het debuut van de 26-jarige Jan Deckwitz.
Het Rijper Museum is dagelijks open van
10-12 en 2-5 (donderdag niet en zondagochtend slaapt men uit) . Als u eens een
dagje geen haast heeft, gaat u dan met
het Amsterdamse bootje van Bergmann
en verder met de bus.

Kunstenaars in gevangenschap
In het Joods Historisch Museum, dat is
ondergebracht in het Amsterdamse Waaggebouw, heeft prof. dr. H. L. C. Jaffé op
4 mei een expositie geopend van het werk
van vijf joodse schilders, die in Theresienstadt gevangen hebben gezeten. Zij
werden allen naar Auschwitz gedeporteerd waar vier van hen om het leven
kwamen. De vijfde schilder overleed kort
na de bevrijding. De clandestien gemaakte
werken die in Theresienstadt in beslag
genomen werden, zijn in Berlijn vernietigd. Van de schilderijen en tekeningen
die mede-gevangenen indertijd in veiligheid wisten te stellen, wordt tot 8 j uni
een beperkt aantal in Amsterdam geëxposeerd. Bij de opening van de tentoonstelling hield de heer L. Ph. Polak een korte
inleiding ter gelegenheid van het gereedkomen van de nieuwe catalogus voor de
afdeling Oorlogsdocumentatie van het
museum. Deze catalogus is — voorzien
van een voorwoord van prof. dr. J.
Presser in boekvorm verschenen onder
de titel „Dokumenten van de jodenvervolging in Nederland 1940-1945". De
expositie kwam in samenwerking met het
Joodse Staatsmuseum te Praag tot stand.

Taal en Teken
Ter gelegenheid van het 150-jarig be-

Vermeldenswaardigheden
Enkele maanden geleden heeft drs. W.
A. L. Beeren ontslag genomen als hoofd
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van de afdeling moderne kunst van het
Haags Gemeentemuseum. Reden voor zijn
ve rtrek is een verschil van mening met
de directie over het artistieke beleid van
het museum. De 37-jarige drs. Beeren, die
o.m. de grote pop-art tentoonstelling van
vorig jaar organiseerde, is nu benoemd
tot hoofdconservator van de afdeling
schilder- en beeldhouwkunst van het
Stedelijk Museum te Amsterdam, dat wel
blij zal zijn met deze „aanwinst". Het is
nog niet bekend wie de Haagse opvolger
van drs. Beeren is.
De ceramiekprijs van de tentoonstelling
„Contour 1965" is in museum Het Prinsenhof te Delft uitgereikt aan de Amsterdamse pottenbakker Jan van der Vaart.
Een eervolle vermelding kreeg Helly
Oestreicher, eveneens uit Amsterdam.
Het gloednieuwe ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(onder „voorzitterschap" van mr. Maarten Vrolijk) heeft op Koninginnedag
maar meteen fors in de lintjesbuidel getast. De directeuren van de Rijksmusea
voor Volkenkunde en voor Oudheden
(beide te Leiden) en Twenthe (Enschede)
werden benoemd tot officier in de orde
van Oranje-Nassau. Tot ridder in diezelfde orde werden benoemd de Haagse
schilder R. J. Draijer, de beeldhouwer
Wessel Couzijn, de schilder - graficus
Wout van Heusden (Rotterdam) , alsmede
de kunsthandelaren P. de Boer (Amsterdam) en P. Dejong (Maastricht), van
wie de eerste in de officiële publikaties
bovendien nog de kwalificatie „kunstkenner" kreeg. Een groot deel van de overige
culturele linten ging naar de dirigenten
van talrijke fanfares en harmonie-orkesten
in den lande.
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De officier van justitie te Dordrecht
heeft uitgemaakt dat de termen „smerige,
asociale, vaginale profiteur" die door
Gorkums burgervader Ridder van Rappard werden gebezigd tegen de kunstschilder Wil Ferwerda niet beledigend
zijn. Ferwerda's werk werd enkele maanden geleden op last van de burgemeester
uit de expositieruimte van de Nieuwe
Doelen te Gorinchem verwijderd.
Tot en met 20 juni is in Slot Zeist de
uitgestelde overzichtstentoonstelling te
zien van het werk van de onlangs overleden kunstschilder Sal Meijer, die geleefd
heeft van 1879 tot 1965.
De Hilversumse zuilen besteden via
radio en t.v. nu niet bepaald overmatig
aandacht aan hedendaagse beeldende
kunst. Vooral de AVRO. en de NCRV
laten het erbij zitten. De VARA komt —
van oudsher — het gunstigst voor de
dag, neet a) de wekelijkse radio-tentoonstellingsagenda (vrijdag 12.17), b) de
wekelijkse radiorubriek „Artistieke Staalkaart" (woensdag 19.30) en c) het voortreffelijke maandelijkse televisieprogramma „Signalement" van Henk de By. Aan
deze reeks uitzendingen is nu een nieuw
initiatief toegevoegd: een tentoonstellingsagenda via de televisie, op de maandelijkse zaterdagavond waarop de VARA
het eerste net toegewezen gekregen heeft.
De première van de agenda beloofde veel
goeds voor de toekomst. In vijf minuten
tijds gaf men op vlotte, overzichtelijke
manier veel nuttige (en visueel aantrekkelijke) informatie, behoorlijk gespreid
over het land (Nijmegen, Oldenbroek,
Zeist, Deventer, Den Haag, Hilversum,
Rotterdam, Amsterdam).
Paul Mertz

Boekbespreking
THEOLOGIE
ZUIDEMA, S. U., De Christus der
Schriften en oecumenische theologie. --Buijten en Schipperheijn, Amsterdam,
1965, 158 pp., f 4,20.
De bekende gereformeerde filosoof
spreekt zich in dit werk duidelijk uit

over het modern oecumenisch eenheidsstreven in zijn verhouding tot het gezag
der openbaring. Als kenner van het invloedrijk existentialisme ontdekt hij achtergronden en samenhangen die theologen vaak ontgaan. Men zie bijv. zijn opmerkingen over historiciteit (13 -15, 73)
en de waarde van het geschreven woord
(22 - 24) . Van het katholieke dogma in-
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zake Gods algemene heilswil verschilt
zijn beschouwing uiteraard (115 -119,
133) , maar hij staat dichter bij de leer
van de Kerk dan degenen die de antithese tussen waarheid en dwaling, verlossing en zonde nivelleren. Vgl. in
dezen de stringent logische en diep
christelijke kritiek op een relativistische
interpretatie van termen als gesprek,
dialoog, communicatie, identificatie, verzoening (54, 69 - 72, 80 - 85, 103 -115,
124 -135) . Zijn protestants 'sola Scriptura' (33 - 37, 143) ontzegt de natuurlijke rede elke autonome voorbereiding
t.a.v. het geloof (11), het sluit een onfeilbaar kerkelijk leergezag uit (42, 44),
maar katholieke filosofen en theologen
hebben veel aan zijn werk.
P. den Ottolander
SCHNACKENBURG, R., De Kerk in het
Nieuwe Testament. r Patmos, Antwerpen, 1964, 180 pp., geb. F. 110.
Een van de allerbeste, o.i. dé beste, van
de vele verhandelingen over de Kerk welke de laatste jaren verschenen. Brandend
actuele vraagstukken van aanpassing van
de kerkstructuren, van vernieuwing in de
oecumenische betrekkingen en in de opvatting van de missie-activiteit worden er
niet expliciet in behandeld. Het boek geeft
echter in dit opzicht meer dan dat: een
nieuwe, grondleggende studie, waar de op
gang zijnde vernieuwing niet buiten kan,
over de wezenseigenschappen en over het
wezen zelf van de Kerk. Zonder fundamentele 'herbronning' loopt iedere poging
tot 'verhedendaagsing' het gevaar te bouwen op los drijfzand. Aan de hand van
de vele evoluerende formuleringen van
het kerkbegrip in de verschillende geschriften van het Nieuwe Testament, alle
streng kritisch onderzocht, slaagt Schr.,
de welbekende exegeet van de Universiteit te Wiirzburg, erin, in een systematische synthese door te dringen tot de wezenskern. In de loop van de uiteenzetting
wordt steeds stelling genomen in de hangende bijbeltheologische controversen.
Diepere bedoeling van Schr. is tevens te
komen tot een oecumenisch gesprek.
Eigenlijk zou men het werk moeten lezen
met heel de tijd naast zich ter consultatie
de H. Schrift. Voor iedere affirmatie,
haast in iedere zinsnede, wordt er naar
verwezen. Ondanks de gedrongenheid van
het Duitse origineel werd de Nederlandse
tekst vlot leesbaar. Wat toch nog aan
inspanning gevergd wordt, wordt voor
bijbel-theologisch geïnteresseerde lezers
rijkelijk vergoed.
J. Van Torre

BOUWMAN, S.V.D., G., De brief van
Paulus aan de Filippiërs vertaald en uitgelegd. — J. J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik, 1965, 101 pp.
Dit is een wel zeer gelukkige start van
de nieuwe nederlandstalige commentarenreeks, onder redactie van Grossouw,
Van Iersel en Neirynck. Elke pericoop
ondergaat minstens drie bewerkingen:
inleiding over externe en interne samenhangen, vertaling, en minutieuze uitleg
van de afzonderlijke verzen. De introductie van de hele brief is beknopt gehouden. Schr. stelt hoge eisen aan zijn
documentatie en argumentatie. Terecht
vermeldt hij voortdurend andere opinies,
en meent hij niet spoedig, het verder te
brengen dan waarschijnlijkheden. Zowel
filologisch als theologisch is het een verdienste, dat hij extra uitvoerig ingaat op
beweerde dogmatische bewijsplaatsen (2,
6 -11. 12 c.), en zich daarbij geducht
hoedt voor inlegkunde. Zijn drie excursen over ambten, eschatologie en liturgische terminologie geven brede oriëntatie in Paulus en heel het N.T., trouwens ook de opmerkingen over paulinische polemiek (77 - 79, 83 v., 93) , historisch kader (bijv. op 2, 30 en 4, 2) ,
stijl en compositie. Betrekkelijk zelden
meenden we te stuiten op uitweidingen
die hier niet ter zake doen of niet geverifieerd worden, en een hoogst enkele
maal slechts hadden we meer willen vernemen over betekenis en draagwijdte
van de tekst (bij 1, 21; 2, 3 v. 4, 5) .
Wij hopen, dat deze serie sneller zal
voortmaken dan de commentaren O.T.,
en verheugen ons over dit NederlandsVlaamse initiatief, dat ook verder werk
van internationaal kaliber moge opleveren.
P. den Ottolander
GRAEF, Hilda, Maria, Eine Geschichte
der Lehre und Verehrung. Herder,
Freiburg, Basel - Wien, 1964, 426 pp.
De S. verontschuldigt zich in haar voorwoord, dat zij dit werk durft publiceren,
hoewel zij vrouw is en geen vaktheoloog (!). Wie het boek toch begint te
lezen, bemerkt al spoedig, dat dit excuus
overbodig is. Op buitengewoon heldere
en deskundige wijze geeft Hilda Graef,
die theologisch zeer onderlegd is zowel
in anglicaanse als katholieke theologie,
en bijzonder goed thuis in de Griekse
Vaders, een overzicht van leer en verering van Maria in de loop der eeuwen.
Zij begint met de H. Schrift en volgt
dan de geschiedenis der Kerk, waarbij
extra aandacht wordt geschonken aan de
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Kerken van het Oosten. Vanzelfsprekend wordt de houding der reformatoren
en der Anglicaanse Kerk t.o.v. Maria
medebesproken. Het boek eindigt bij
onze tijd, vóór het einde van de derde
zitting van het Vaticaans Concilie. Deze geschiedenis is niet een droge opsomming. Er moest een selectie worden gemaakt en S. aarzelt niet haar duide lijk
kritische houding te laten blijken en excessen, vroeger of later, te veroordelen.
Dit gebeurt echter steeds vanuit een diep
geloof, degelijke wetenschap en grote
liefde tot Maria, in de geest van kardinaal Newman. Een enkele maal zou men
bij het bespreken van bepaalde fenomenen nog meer inleven in de tijd en het
literaire genre hebben gewenst, maar als
geheel is dit uiterst waardevolle werk
bijzonder geschikt voor priester en leek,
katholiek en protestant, die zich beter op
de hoogte willen stellen van de ontwikkeling in de leer over Maria en de geschiedenis van de godsvrucht tot de
Moeder des Heren.
J. H. Nota

FANGMEIER, J., Theologische anthropologie des Lindes. (Serie: Theologische
Studien Heft 77) . Uitg. EVZ-Verlag,
Zurich/Callenbach, Nijkerk, 1964, 22 pp.,
f 2,65.
Beknopte, haast schematische uiteenzetting, waarin gehandeld wordt over de
behoefte aan een theologische antropologie van het kind, het weinige dat over dit
onderwerp bestaat wordt aangewezen en
waarin enkele grondlijnen worden aangeduid. Het is jammer, dat de auteur zich
zo eenzijdig beperkte tot protestantschristelijke literatuur. In het oeuvre van
K. Rahner b.v. zijn waardevolle uiteenzettingen over dit thema te vinden.
J. Kijm
GODSDIENST
DO- C Dossiers Eredienst in ontwikkeling.
--- Paul Brand, Hilversum-Antwerpen,

1964, 120 pp., F. 95 (in reeks: F. 80) .
Een brochure met negen artikelen over
liturgie, oorspronkelijk persconferenties
door deskundigen gehouden naar aanleiding van de eerste sessie van het Vaticanum II. Mgr. P. Nierman van Groningen leidt deze opstellen in die het hunne
hebben bijgedragen tot de Constitutie van
de Liturgie. Niets is meer actueel dan een
verantwoorde verklaring over Woord en
Sacrament, De liturgische beweging, Li-
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turgie en Concilie, Algemeen priesterschap van de gelovigen, de lekenkelk, Het
talenvraagstuk in de liturgie en tot slot:
de Melchietische kerk en haar pastorale
problemen. Waardevol, èn voor de inhoud èn als tijdsdocument. S. De Smet
DONCK, E. Van der, Kan., Vernieuwde
liturgie en kerkgebouw. — Patmos, Ant-

werpen, 1965, 36 pp.

Kanunnik Van der Donck zegt wetenswaardige dingen betreffende nieuwbouw
en aanpassingen van kerkgebouwen en
beroept zich daarbij op de jongste kerkelijke documenten. Drie pagina's schetsen
brengen de ideeën van de S. in beeld. Persoonlijk hadden wij ook graag nog gelezen dat het bouwen en herinrichten van
een kerk niet het werk van een bouwheer
alleen, maar van een hele gemeenschap
moet zijn, zoals de nieuwe kerkwijdingsritus in zijn pastoraal gedeelte dat vereist. Dit boekje kan alle priesters en gelovigen heel nuttig zijn.
S. De Smet
BARTH, K., Gebeden, vert. P. van Antwerpen. Lannoo, Tielt, 1964, 96 pp.,

geb. F. 48.
In een keurige vertaling wordt hier een
reeks gebeden aangeboden van de beroemde protestantse theoloog Karl Barth.
De gebeden werden onder meerdere hoofden samengebracht, overeenkomstig het
liturgisch tijdseigen; verder morgen- en
avondgebeden, gebeden bij de arbeid, bij
het graf van een overledene.
F. Van Neste
Initiation des enfants A la liturgie dominicale. 2: Quinquagésime - 13e dimanche
après la Pentecóte. Biblica, Brugge,
1965, 296 pp., ing. F. 189.
Het zal degenen die de beide vorige
deeltjes leerden kennen blij maken te
weten dat met dit tussendeel (van quinquagesima tot en met de 13e zondag na
Pinksteren) dit liturgisch catechesehandboek voltooid is. De opzet is allereenvoudigst: betere voorstelling door beter
begrip. Voorop gaat de scherpe verklaring
van de schriftlezingen, de aanduiding van
het bijbels thema. Verder worden tips gegeven om vanuit de liturgie een overzicht
van de godsdienstleer te geven als werkelijkheid in de eucharistievieringen doorheen het kerkelijk jaar, en als beleving in
het levensmilieu. De catechist wordt ook
nog gesuggereerd hoe expressie en creativiteit, in zang en taak, in al haar vormen
op verantwoorde wijze kan te pas gebracht worden. Een boek dat meteen een
programma is,
S. De Smet
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GUARDINI, R., Deugden, Meditaties
over vormen van het zedelijk leven. —
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964,
208 pp.
Deze meditaties vormen de geschreven
weergave van een reeks religieuze conferenties gehouden voor de katholieke studenten van de universiteit te Miinchen;
zij werden dus niet bedoeld als een wetenschappelijke uiteenzetting, maar eerder als
een opwekking tot een harmonisch mo
reel leven. De rijke persoonlijkheid van de
oudere Guardini, met zijn brede cultuur en
zijn diep, soms beproefd geloof, klinken
erin door. Op rustige wijze wordt eerst
het wezen v V.n de deugd beschreven als
een dominante van het echt ethische leven.
Daarna volgt de ontleding van verscheidene deugden, bij voorkeur van diegene waaraan onze tijd meer nood heeft,
als waarachtigheid, eerbied, hoffelijkheid
en dankbaarheid; of andere waarvan het
bestaan ons soms ontgaan is, zoals onopzettelijkheid en zwijgen. In het nawoord
wordt de deugdenleer in haar geheel getoetst aan de gerechtigheid, zoals de H.
Schrift ons die vanwege God heeft geopenbaard. We bevelen dit boek graag
aan.
L. Braeckmans
ALICLAIR, M., De kunst gelukkig te zijn,
vert. Ina Philippo (Levensaspecten). —
Lannoo, Tielt, 1965, 240 pp., geb. F. 96.
Twee boekjes van de bekende hoofdredactrice van Marie-Claire worden hier
in vertaling gebundeld: Le bonheur est-en
vous en La pratique du bonheur. Op eerste
gezicht geven ze de indruk zich aan de
gebruikelijke en al te gemakkelijke „doe
het zo --raadgeving te bezondigen. In
werkelijkheid convergeren al deze raadgevingen in een diepere, samenhangende
en — ondanks de neutrale toon — uitdrukkelijk christelijke levensvisie, die
langs de concrete beschouwingen om
langzaam in hart en geest van de lezeressen binnensijpelt, en hun poging tot
geluk niet bij kunstgrepen laat stilstaan,
maar het op zelfovergave en medemenseL. Monden
lijkheid in liefde grondvest.
JAGER, Okke, Achter een glimlach. —
Kok, Kampen, 1964, 143 pp., f 7,90.
De man van de dagsluitingen probeert
hier als het ware aan een bepaalde
'image' omtrent zichzelf te ontkomen en
wil iedereen duidelijk maken dat de „verwondering" voor hem de meest fundamentele wezensbehoefte is. In het laatste
opstel van dit boek schetst hij eerst hoe
hij officieel in een keurslijf moet en ver-

volgt dan: „Als een mens nooit mag zeggen hoe hem dat benauwt is het niet vol
te houden. Dus moet hij het wel zeggen
in een beetje buitenissige opstellen die —
omdat het niet geheel duidelijk mag worden of hij het meent evenmin verhalen als essays mogen zijn en die in aforismen en in gegoochel met het woordje 'ik'
alleen een handvat bieden aan wie dat
dwaze lieve kleine meisje achterna wil
gaan, de spiegel in''. Een soort bevrijdend schrijven dus. Alleen maakt de
auter op mij soms de indruk dat hij over
zijn beelden, gedachtenassociaties en zijn
woordspel die altijd boeiend zijn —
struikelt. Een boek om te leren je over
het alledaagse te verwonderen.
G. J. Adriaansen
DR. J. DE VREEZE S.J., De Kelk van
mijn Bloed, het Kostbaar Bloed van de
middeleeuwers tot de twintigste eeuw. —
Geert Groote Genootschap, 1964, Den
Bosch.
Paus Joannes noemde het zelf een 'onverwachte inspiratie' om in de Kerk de
verering van het H. Bloed te benadrukken. Na zijn dood waren sommige reacties nogal 'hautain', meer in de richting
van een 'hobby' van een overigens hoogvereerde Paus. Zij vergissen zich. Men
behoeft de boekjes van Pater de Vreeze
slechts te lezen, liefst te bemediteren, om
een ongewone rijkdom van spiritualiteit
en verdieping voor het lezen of horen
van de H. Mis daarin te ervaren. Dit
laatste boekje geeft een bloemlezing van
treffende gedachten en gebeden van
grote mannen en vrouwen in de laatste
vier eeuwen.
C. Minderop

In de serie 'Geschenktaschenbiicher' van
de uitgeverij Tyrolia, Innsbruck, zijn
verschenen de bandjes 29 en 30, een vertaling in het Duits van Gerald Vanns
inleiding op het Sint Jansevangelie,
Wort des Adlers, en een bundel radiotoespraken van Reinhold Stecher, Begegnung auf Mittelwelle. Prijs: Zw. Fr.
5,80.
WIJSBEGEERTE
BAKKER, Dr. R., Merleau-Ponty.
[reeks Wijsgerige Monografieën] . —
Het Wereldvenster, Baarn, 1965, 128 pp.
Idem, Noodzake lijke samenwerking. Merleau Ponty's bijdrage tot het gesprek
tussen filosofie en wetenschap. — J. B.
Wolters, Groningen, 1965, 26 pp.
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Merleau-Ponty heeft in ons taalgebied
veel aandacht getrokken. Verschillende
protestantse auteurs hebben scherpzinnige kritiek op hem geleverd (S. U. Zuidema, J. van der Hoeven, Sj. Roosjen).
De hervormde filosoof Bakker schreef
over hem reeds in De geschiedenis van
het fenomenologisch denken. Toen wij
dit werk bespraken en aanbevalen
( maart jl.), merkten we op, dat onze
eigen opvatting zich verder verwijderde
van de existentiële fenomenologie. Ook
bij de lezing van deze nieuwe publikaties
bleek ons dit. Het eerste boekje is een
boeiende, heldere inleiding, zeer geschikt
voor eerste kennismaking. Schr. bespreekt o.a. waarneming, lichaam, taal
en intersubjectiviteit. Zijn kritische notities (123 - 126) vindt men gedeeltelijk,
en iets technischer uitgewerkt, terug in
zijn inaugurele oratie (16 - 18). Het is
verheugend, dat hij zowel klakkeloze adhesie als klakkeloze afwijzing t.a.v. de
bekende Franse denker zorgvuldig weet
P. den Ottolander
te vermijden.
PIEPER, Josef, Ober die platonischen
Mythen. — Kosel-Verlag, München,
1965, 96 pp., DM. 7,80.
Nu de mythen zoveel aandacht krijgen,
zal deze beschouwing over hun rol bij
Plato niet alleen specialisten in de antieke wijsbegeerte interesseren. Pieper
acht drie karaktertrekken wezenlijk voor
dit literaire genre: de mythe moet religieus zijn, figuurlijk, en niet afkomstig van
de auteur die haar in zijn werk opneemt
(22 - 26) . Van hier uit tracht hij na te
gaan, welke gegevens er bij Plato precies
mythisch zijn, en welke waarde zij hebben, niet alleen volgens Plato zelf. Hierbij komen belangrijke uitlegkundige detailkwesties en algemene hermeneutische
vragen ter sprake. Schr. meent, dat onze
godskennis, c.q. al onze godsdienstige
kennis, per se oneigenlijk, beeldsprakig
is (16 v., 23 v., 41 v., 46 v., 68; vgl.
44 v.) . Consequentie daarvan is, dat dit
kennen dan fictief zou zijn: een alsoffilosofie en -theologie, wat toch niet Piepers bedoeling zal wezen. Zoals we van
hem gewend zijn, is de lectuur van dit
werk een wetenschappelijk en literair geP. den Ottolander
not.
HEIDEGGER, M., Der Ursprung des
Kunstwerkes, 128 pp., DM 1.60. — K.
JASPERS, fiber Bedingungen and Mi glichkeiten eines Neuen Humanismus, 96
pp., DM 0.80. — A. PORTMANN, Um
das Menschenbild, 80 pp., DM 0.80. —
Reclam Verlag, Stuttgart.
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De Llniversal-Bibliothek bewijst door
haar uitgaven van klassieke teksten
(tegen zeer lage prijs) uitstekende diensten. We willen er even de aandacht op
vestigen naar aanleiding van drie voortreffelijke nummers met teksten van moderne denkers. De tekst van Martin Heidegger is een fragment uit Holzwege over
de oorsprong van het kunstwerk, aangevuld met een belangrijke studie van H.
G. Gadamer. Um das Menschenbild van
de zooloog Adolf Portmann bevat twee
Eranos-voordrachten: Das Ursprungsproblem en Die Erde als Heimat des
Lebens en een tekst Im Kampf urn das
Menschenbild. Het geheel wordt afgerond met een autobiografisch nawoord.
Ook het deeltje van Jaspers bundelt drie
voordrachten, waarvan de voornaamste
onder de titel die de uitgave draagt.
Daarnaast een over Philosophie und
Wissenschaft en over Das radikal Base
bei Kant. Het nawoord is van K. Rossmann.
S. Heester
PSYCHOLOGIE
PEDAGOGIE
SCHOOT, Dr. E. v. d., In gesprek met
de ander. — Callenbach, Nijkerk, z.j.,
125 pp., f 4,90.
Deze eenvoudige uiteenzetting over het
gesprek vormt een goede inleiding in dit
thans zo veel besproken onderwerp. De
auteur wijst waardevolle inzichten uit
de bezinning op het gesprek aan, terwijl
hij waarschuwt tegen onjuiste toepassingen van gesprekstechniek. Op het eind
komt een nogal theoretische discussie
over de non-directieve gespreksvoering
voor en een serie voorbeelden van gesprekken. Waar de auteur in hoofdstuk
6 spreekt over het verwijzen naar anderen, legt hij er nadruk op dat men moet
beginnen met zich open te stellen, zelfs
als men voorziet dat naar een ander verwezen moet worden. Al is het aangevoerde argument begrijpelijk, toch dient overwogen te worden, dat het voor mensen
pijnlijk kan zijn wanneer zij naar een
ander verwezen worden nadat men hun
eerst de kans gaf zich uit te spreken over
een wellicht zeer persoonlijke aangelegenheid. Dit boekje verdient in brede
kring gelezen te worden.
J. Kijm
GHYSBRECHT, P., Dieptepsychologie,
Psychologie van het zelfbedrog..-- Ontwikkeling, Antwerpen, 1964, 176 pp.
Dit korte werk
waarvan de nieuwe,
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derde uitgave, geheel gelijk is aan de
eerste biedt een vlotte inleiding in de
voornaamste scholen van de diepte-psychologie. Natuurlijk blijft het, gezien zijn
omvang, erg schematisch en theoretisch.
Daarom lijkt het onmogelijk de opzet van
de auteur bij te treden als zou het een
voldoende basis zijn om conclusies mogelijk te maken aangaande een „moraal" van
de menselijke gedraging. Daartoe zou een
meer fundamentele en verantwoorde behandeling van dit omvangrijke gebied der
diepte-psychologie nodig zijn. R. Hostie
HUBER, Winfrid, Herman PIRON, Antoine VERGOTE, La psychanalyse,
science de 1'homme, --- Dessart, Brussel,
1964, 305 pp.
Dit boek van drie auteurs kwam in nauwe
samenwerking tot stand. Het biedt een
helder en genuanceerde beschrijving van
de genese en de uitbouw van Freuds inzichten (eerste deel van H. Piron en A.
Vergote) . Het is heel wat meer dan een
schematisch overzicht omdat het, rekening
houdend met Freuds evolutie, de psychoanalytische begrippen als een verantwoord
geheel laat aanvoelen. Na een tweede
meer technisch deel van H. Piron, wijdt
A. Vergote het derde deel vooral aan een
verheldering van antropologisch, ethische
en godsdienstige vragen in verband met de
psychoanalyse. Ook hier is de uiteenzetting zeer grondig en uiterst genuanceerd.
Tenslotte brengt W. Huber (vierde deel)
een grondige bespreking van de „validatie" van de psychoanalytische constructie en therapie. Alhoewel dit boek
niet gemakkelijk-vulgariserend is, toch
werd het zo geschreven dat de geïnteresseerde leek in het vak ook de uiteenzetting zal kunnen volgen waarbij hij stap
voor stap een genuanceerd en diepgaand
inzicht zal kunnen opdoen. Het gaat hier
dus niet om een nieuwe inleiding naast
vele andere, maar om een oorspronkelijke
studie die zowel de kenner als de nieuweling een stap vooruit helpt.
R. Hostie
ROGERS, Carl Ei KINGET, G. Marian,
Psychothérapie et relations humaines.
Théorie et pratique de la méthode nondirective. Vol. I Exposé général, Vol. II
La pratique; 336 & 260 pp., ingen. 580 BF,
2 éd. revue et corrigée, 1965, Paris, éditions Béatrice-Nauwelaerts. — Louvain,
Publications Universitaires.
Deze tweede uitgave van het werk dat wij
warm aanbevolen hebben in Streven, juni
1963, p. 895, komt volledig overeen met
de eerste tenzij enkele blz. die werden in-

gelast in het eerste deel en handelen over
„la notion du moi".
R. Hostie
PERQUIN, Prof. Dr. N., Pedagogiek.
Bezinning op het opvoedingsverschijnsel.
--- Romen & Zn., Roermond/Maaseik,
1964, zevende geheel herziene druk, 323
PP . ,

f 14.—.

Het opmerkelijk succes van dit boek
blijkt wel uit de snelle opeenvolging der
verschillende edities. Het is toe te juichen, dat de auteur zich de moeite getroost dit boek ook te blijven vernieuwen. Niet alleen nam hij nieuwere publikaties in zijn verwijzingen op, verschillende passages werden herschreven. Uiteraard zijn zulke gedeelten te vinden in
de inleiding waar het boek gesitueerd
wordt in het kader van de pedagogische
literatuur, maar ook een paragraaf als
die over de jeugdige in de concrete
levenssituatie (blz. 116 vv.) is nieuw en
op die plaats ook beter passend dan de
vroegere uiteenzetting over het genadekind. Overigens behoeft een zo bekend
werk als dit geen aanbeveling. J. Kijm
Deutsche Lehrprogramme fur Schule
und Praxis. Vierteljahresschrift fur kybernetische P dagogik. — Manz Verlag,
Munchen.
REITINGER, J., Der neue Weg zur
Menschenbildung. Grundlinien eines einheitlichen Begriffssystems fur die Allge-

meine Didaktik. Manz Verlag, Miinchen, 1964, 103 pp., D.M. 7.80.
Het tijdschrift bevat theoretische studies
over geprogrammeerd onderricht, berichten over publikaties en voorbeelden van
programmering. De studie van Reitinger
geeft een poging weer om inzichten die
ontstaan zijn in het kader van de cybernetica vruchtbaar te maken voor het onderwijs. De auteur heeft zijn beschouwing
opgebouwd rond het begrip 'ordening'.
Al is het nog te vroeg om een oordeel
uit te spreken, zeker verdient dit onderwerp de volle aandacht van het onderwijs.
J. Kijm
GESCHIEDENIS

ELIAS, H. J., Geschiedenis van de

Vlaamse gedachte, 3: Verwezenlijkingen
en ontgoochelingen. De scheiding der
wegen 1860-1883. De Nederlandse

Boekhandel, Antwerpen, 1964, VIII —
374 pp.; geïll., geb. F. 1750 (4 dln.) .
Terwijl Dr. Elias in het tweede deel van
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zijn magistraal werk uiteenzette hoe in de
periode van 1830 tot 1860 de Vlaamse beweging een overwegend letterkundig en
filologisch karakter had en pas in 1856 een
schuchtere aanloop nam naar het politieke terrein, toont hij in dit derde deel
aan, dat de Vlaamse beweging zich in de
jaren 1860-1883 gedwongen ziet in politieke zaken stelling te nemen. De overtuigde Vlaming en liberaal Jul. Vuylsteke,
hierin gesteund door verscheidene
Vlaamse liberalen, tracht te Gent tevergeefs de liberale partij voor de Vlaamse
kwestie te interesseren en de leiding te
doen nemen van de Vlaamse bewustwording. Daar de katholieke partij zich slechts
traag organiseerde, werd in die partij
zelfs geen poging hiertoe gewaagd. In
Antwerpen echter sloten de Vlamingen
aan bij de zg. Meetingpartij, een neutrale
partij, wat meebracht dat drie markante
Vlamingen in het parlement kwamen;
buiten Antwerpen leidde elke dergelijke
poging tot een fiasco. De auteur beschrijft
uitvoerig een tweede belangrijke factor:
de opkomst en groei van de Nederlandse
gedachte, het zich één voelen met de Nederlanders van Nederland; daar de liberale Vlaamsgezinden hierin de leiding
hadden, stonden de katholieke Vlamingen
meestal afwijzend hiertegenover; in Nederland zelf ontmoette deze strekking
slechts enkele sympathisanten. Een derde
factor van belang in deze periode is de
opkomst van de Westvlaamse School met
Gezelle, Verriest en Rodenbach, die zich
stilaan van provincialisme ontwikkelde tot
een echt Vlaams nationalisme: niet de
taalwetgeving was hoofdzaak, maar de
terugkeer tot het eigen Vlaamse wezen,
de ontwikkeling van eigen Vlaamse katholieke deugden en eigenschappen. Benoit zou trouwens het Vlaams bewustzijn
in de schone kunsten overdragen. Deze
korte recensie kan slechts enkele hoofdthema's van dit rijke boek aanduiden, dat
door zijn ontzaglijke bronnenstudie, zijn
genuanceerde en synthetische uiteenzetting en zijn uitgesproken zin voor kritische objectiviteit alle ontzag afdwingt.
M. Dierickx

ontdekkingstochten en kolonisatie. Van de
drie delen van een geschiedenis der Atlantische beschaving, publiceert hij het
eerst het middendeel omdat het hem de
sleutel gaf tot zijn hele opvatting; het
eerste deel zal gaan over de basis van
deze beschaving, hoofdzakelijk de middeleeuwen, terwijl het derde deel als titel
en leidmotief zal hebben de integratie van
de Atlantische beschaving. Dit omvangrijke boek over de periode van de 15e tot
de 18e eeuw geeft in 24 duidelijk afgelijnde hoofdstukken op een prettige, onderhoudende manier en in een keurige
taal een helder en toch diepgaand exposé
van heel de cultuur, politiek en economie
inbegrepen, aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Grotendeels vernieuwend is de beschouwing van de auteur
over de Spaanse kolonisatie in LatijnsAmerika waarbij hij voortdurend de Ame
rikaanse met de Spaanse toestanden vergelijkt, en besluit: „door de stichting en
de ontwikkeling van het Spaans imperium in Amerika kwam de eerste blijvende
Atlantische gemeenschap tot stand" (bl.
245). Ook de Hollandse, Engelse en
Franse kolonisatie, vooral dan in Centraal- en Noord-Amerika, beschrijft hij
uitvoerig. Een tweede belangrijke kenmerk van dit boek is de aandacht van de
auteur, vanaf Leonardo da Vinci, voor
al wat de ontwikkeling van de natuurwetenschappen en de techniek in Europa,
en vanaf de 18e eeuw ook in Amerika,
aangaat: hij durft zelfs te schrijven: „De
tien decennia (1610-1714) waren waarschijnlijk de meest belangrijke in de hele
geschiedenis van de wetenschap" (bl.
345). Over de godsdienstige factor
spreekt hij niet veel, en hij maakt ook een
paar fouten, maar is toch vol aandacht
voor de culturele actie der katholieke missionarissen in Latijns-Amerika en het belang van de protestantse secten bij het
tot-stand-komen van Noord-Amerika. Een
commentariërend bibliografisch overzicht
van 22 bladzijden besluit dit zeer lezenswaardig boek.
M. Dierickx

VERLINDEN, Prof, Dr. Ch., Het ontstaan van de Atlantische beschaving, Van
renaissance tot verlichting ( Geschiedenis
van de Atlantische beschaving. Deel II) .
Uitg. Story, Gent, 1965, 600 pp.
Prof. Verlinden, gewoon hoogleraar aan
de rijksuniversiteit van Gent, heeft door
zijn talrijke geschiedkundige publikaties
aangetoond, dat hij in Benelux de beste
kenner is van de Spaanse en Portugese

LITERATUUR
De jaren 40-45
De recente oorlogsherdenking deed weer
vele publikaties het licht zien, waaruit we
hier een keuze laten volgen.
Het beste boek hiervan is verreweg De
Ondergang. De vervolging en de verdelging van het Nederlandse jodendom
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1940-1945 (Staatsuitgeverij/Martinus Nijhoff) door Prof. Dr. J. Presser. Een aangrijpend en schokkend boek. Door mij
gemakkelijk gezegd, maar leest u het
maar. Voor Nederlandse begrippen is het
boek verheugend goed verkocht, 11.000
exemplaren in twee dagen. Begin juni
verschijnt de tweede druk.
Een uitgave die in zeker zin hierop aansluit is Documenten van de Jodevervolging in Nederland (Polak Van Gennep). Dit boek is de catalogus van de
permanente expositie in het Joods Historisch Museum (cfr. p. 926) .
Voornamelijk een kijkboek is het door
Han Hoekstra en Evert Werkman samengestelde fotoboek Nee en nog eens
nee (Het Parool) , met vele foto's die
zelden of n000it gepubliceerd werden.
Een boekje dat getypeerd wordt met
„histoire intime van de regering in Londen" is Daar zaten wij dan van Meyer
Sluyser (Kosmos) .
Mogen wij nog anti-duits zijn (Scheltema
Fa Holkema) is een boekje met bijdragen
van o.a. Dr. W. Drees, J. B. Charles en
H. Wielek.
Tegelijkertijd met de laatste t.v.-uitzending verscheen het vijfde en laatste deeltje van de pocketreeks De Bezetting
(Querido) .
1 k néém het niet (Sijthoff) is een boek
met verhalen van hoogtepunten uit het
verzet. Bij elkaar gebracht door Evert
Werkman. Naast deze prozabundel verscheen bij Sijthoff ook een poëziebundel,
getiteld V in het vers waarin Anthonie
Donker een groot aantal verzetsgedichten
bij elkaar bracht.
Verschillende oorlogsboeken werden weer
herdrukt. De Nacht der Girondijnen van
Prof. Presser (J. M. Meulenhoff) , De
Duitse Tijd van J. Meulenbelt (Debussypaperbacks) en De dag waarop mijn
vader huilde van Dick Hendrikse (De
Spaarnestad) .
Bij deze opsomming mogen zeker deze
twee vrouwen niet vergeten worden:
Anne Frank met haar dagboek Het Achterhuis en Marga Minco met haar Het
Bitter Kruid (Bakker /Daamen) .
Tenslotte vestig ik nog uw aandacht op
het werkelijk voortreffelijke oorlogsnummer van De Gids, waarin zeven generaties over de oorlog schrijven.
J. Groot
GRUN, Max von der, Dwaallicht en
vuur. — Nederl. vertaling van C. A. C.
van den Broek. Pax 's-Gravenhage, 1964,
300 pp., f 9.90.
De afkeer van arbeid aan de lopende

band, het wantrouwen tegen meerderen,
het ongeremde streven naar méér verdiensten en meer comfort worden in dit boek
in scènes en figuren zeer levendig uitgebeeld. „Dwaallicht en vuur" is in feite
een felle aanklacht tegen slechts half gekende en erkende excessen van de welvaartstaat. Het streven naar een beter
en gerieflijker leven voor eenieder, verwordt tot een ongezonde zacht naar luxe.
In de persoon van Jurgen Fohrmann
wordt een der slachtoffers van deze welvaartstaat getekend. Zijn leven, zijn huwelijk, zijn huiselijkheid, zijn arbeidsvreugde, zijn verlangen naar kinderen
wordt gefrustreerd door de eisen van de
welvaartstaat. Het eind van het lied is:
niet een immer menswaardiger bestaan,
maar een leven dat steeds meer ontgoocheld, innerlijk steeds armer en leger
wordt. De auteur, zelf werkzaam in de
mijnen, heeft scherp geobserveerd en de
huidige onvrede in het leven van alledag
van de industrie-arbeider zeer helder belicht. Een boek met een zeer ernstige
sociale inslag is aldus ontstaan; zeer
waard te lezen.
Joh. Heesterbeek

ROTH, Max e.a., Histoires insolites,
choisies et traduites par .... Casterman,
Doornik, 1964, 366 pp.
Een selectie van 23 wondere verhalen,
vertaald uit het Engels en het Duits. Al
deze verhalen, die mede om hun literaire
waarde gekozen werden, scheppen een
sfeer van vreemdheid en mysterie waaraan men niet ontkomt en waardoor men
zich bovendien ook esthetisch graag
boeien laat. Het zijn geen detective-verhalen, geen griezelverhalen, geen science
fiction. Ze vertellen alleen maar iets ongewoons, iets bijna onmogelijks, maar
openen daardoor heimelijk een venster op
de werkelijkheid. Het genre is niet gemakkelijk en het heeft zijn gevaren. De
moeilijkheid is dat het verhaal in al zijn
onvermijdelijke onwaarschijnlijkheid toch
een zekere inwendige waarschijnlijkheid
moet ontwikkelen om aanvaard te worden. Lukt dit niet helemaal, dan heeft de
ontknoping iets extrinsieks en mechanisch,
en dan blijkt ook dat de spanning enigszins artificieel werd opgedreven. Tot de
beste stukken van deze bundel horen wellicht: La mort 1'emporte van H. Russell
Wakefield, La consultation van Manuel

Van Loggem waarin het ideële zich redt in
het humoristische, L'odeur de l'automne
van Ray Bradbury met zijn fijne idenficatie van het ongewone met het zeer
menselijke, en La boite a mots du Cousin
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Len van Jack Finney, maar dit is bijna
een sprookje, zoals ook Le dernier coup
de pinceau van Kurt Kusenberg, en de
kracht van het sprookje is juist de vanzelfsprekendheid waarmee het het ongewone met de werkelijkheid weet te versmelten. Met genoegen zal men ook
L'homme qui aimait Dickens van Evelyn
Waugh lezen, de geschiedenis van een ongeletterde uit de Amazone-streek die een
reiziger gevangen houdt om hem Dickens
te laten voorlezen, en de meesterlijke vertelling van William Faulkner, Line rose
pour Emily, waarin zelfs het makabere
zich met het menselijke verzoent.
L. Vander Kerken

GUNDOLF, F., Goethe, — Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1963, DM 58.
Deze Goethestudie, een fotomechanische
herdruk van de originele uitgave (1916),
is in de eerste plaats een technisch meesterwerk als biografie. Als volgeling van
Stefan George, ziet S. in Goethe een mens
voor wie de letterkunde geen beroep of
zelfbevrijding was, maar het enige fatsoenlijke instrument om zijn innerlijk
wezen uit te drukken. Daarom blijft de
biografische zakelijkheid uit en richt de
studie zich biocentrisch op de inhoud van
Goethes oeuvre als equivalent van
Goethes bestaan. Ook de indeling in
epiek, lyriek en dramatiek valt weg en
S. ordent naar de graad van onmiddelijkheid waarmee de intieme levenssfeer
wordt geopenbaard: de lyrische, de symbolische en de allegorische zones. Het
resultaat is een mythisering van Goethe:
symbool van vleesgeworden poëzie.
Tegen deze visie kunnen vele bezwaren
rijzen, maar onweerlegbaar treedt de
mens Goethe uit deze studie naar voren.
De veralgemening en in zekere zin ook
versimpeling van bepaalde trekken beletten niet dat het werk als analyse dezelfde dimensie krijgt als het behandelde
subject. Daarom een datum in de Goethefilologie, die een herdruk verdiende.
C. Tindemans
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en vorm te achterhalen. S. noemt het
essay een stilistische prozavorm die subjectief een reëel motief vanuit een intellectueel en ethisch standpunt bekijkt. Deze
vage beschrijving toetst hij op vorm, persoonlijkheid, wetenschappelijkheid, stof,
stijl en literair gehalte, en zo onderscheidt
hij het pseudo- van het ideale essay. Een
al te schematisch defilee van essayisten
uit de wereldletterkunde levert vlijtige
illustratie.
C. Tindemans
BORNE, L., Kritische Schriften..— Artemis Verlag, Zürich, 1964, 448 pp., sfr. 29.
Twee delen bevat deze selectie uit L.
Bflrne (1786-1837) , samengesteld en ingeleid door E. Schuhmacher: literair- en
theaterkritische bijdragen en maatschappelijk-kritische polemieken. Zijn literair en
theaterkritische werk is ongewoon scherp,
minder esthetische beoordeling dan generatievisie, een gepassioneerde inzet voor
het nieuwe, het andere, het experiment,
het zoeken naar frisse waarden. Daarbij
gaat de nuancering wel eens verloren, en
komt het vaak tot poneren zonder argumenten, humeurige kritiek. Dit lijkt verklaarbaar uit zijn tijdskritiek, waar vinnige
formulering en raak engagement de criticus karakteriseren als een politiek persoon: de vrijheid van geweten en mening
als voorwaarde tot creatieve zelfstandigheid.
C. Tindemans

LOWENTHAL, L., Literatur und Gesellschaft. Das Buch in der Massenkultur, —
Luchterhand Verlag, Neuwied, 1964,
281 pp., DM 19.80, Ppb DM 11.80.

284 pp., sfr. 13.80.

Deze bundel literatuursociologische opstellen van de Duits-Amerikaanse auteur
houdt zich bezig met de principes van de
theorie over de literaire massacultuur.
Het is zijn overtuiging dat een literatuur
voor een zo breed mogelijk lezerspubliek
als verschijnsel al eeuwen oud is maar
pas sedert de 17e eeuw echt een moreel
en intellectueel probleem is geworden. Hij
formuleert zijn eigen visie met de eraan
verbonden methodiek, spoort de problematiek op vanaf Montaigne en Pascal,
gaat grondig in op Britse toestanden
tijdens de 18e eeuw en plaatst er een casestudie van 20e-eeuwse Amerikaanse

Voor het eerst binnen het Duitse taalgebied tracht S. een literairwetenschappelijke definitie van het essay op te
stellen. Dat brengt hem methodisch eerst
in conflict met de occasionele bepalingen
in lexica en dwingt hem tot een historische
tocht om herkomst, ontwikkeling, inhoud

magazine-feiten tegenover. Zo kan hij
logisch besluiten met een overzicht van
de stellingen die de literatuursociologie
dienen te bepalen als eigen geesteswetenschappelijke discipline binnen het ruime
veld van de algemene cultuursociologie.
C. Tindemans

BERGER, B., Der Essay. Form und Geschichte. — Francke Verlag, Bern, 1964,
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Toorts-contacten
De uitgeverij De Toorts is een serie begonnen die de lezer in contact wil brengen met „niet-alledaagse onderwerpen".
Wij ontvingen ter recensie:
LEGRIX, Denise, Gehandicapt geboren.
r-- Too rt s, Haarlem, 202 pp., f 8,50.
De autobiografie van een meisje dat ter
wereld kwam zonder armen en benen en
zich toch een plaats in het leven heeft
weten te veroveren. Schr. heeft het gevaar van sensatie weten te vermijden en
boeit door een heel eenvoudige, soms
kinderlijke verteltrant.
PARKS, Gordon, De boom der kennis.
--• Toorts, Haarlem, 285 pp., f 9,50.
Het verhaal van de jeugd van een negerjongen. Meestal verteld in directe tegenstellingen, soms een doorkijk gevend op
diepere achtergronden. Mede door de
boeken van Carson McCullers en James
Baldwin zijn wij met deze problematiek
meer vertrouwd geraakt.
R.S.
In de Bibliotheca Neerlandica die van

Nederlandse zijde wordt verzorgd door
Sijthoff's Uitgeversmaatschappij te Leiden, zijn verschenen: Mediaeval Netherlands Religious Literature, teksten en
vertalingen van Beatrijs van Nazareth,
Hadewijch, Ruusbrouck, de Beatrijs en
Mariken van Nieumeghen, de inleiding
en vertaling is van E. Colledge; en de
vertaling van Simon Vestdijks De koperen tuin, Engelse titel: The Garden where the Brass Band Played. Prijs van beide uitgaven: 30 s.

TONEEL

KINDERMANN, H., Theatergeschichte
Europas. VI. Romantik. — Otto Muller
Verlag, Salzburg, 1964, 464 pp., 48 +
183 ill., DM 49.
Het zesde deel van dit monumentale werk
beschrijft de theaterontwikkeling in
Europa tijdens het romantisme, zowel qua
schouwburgen, technische uitrusting en
esthetische hulpkunsten, als qua speelstijl,
acteursgeneraties en dramaturgische opvattingen. De behandelde centra zijn het
Duitse taalgebied, Groot-Brittanië, Frankrijk en Italië als de grote toneellanden,
Spanje, Portugal, de Nederlanden, Skandinavië, de Slavische landen en Hongarije
als de kleintjes, waar de verspreide inspanningen der vorige eeuwen geleidelijk
uitgroeien tot traditie en vernieuwing. S.

behandelt voor de Nederlanden de rol van
Bilderdijk, de actie van Limburg Brouwer
en Wiselius, de zorg om Shakespeare
evengoed als het (Franse) melodrama, de
belangstelling voor decor en enscenering,
de historisme-rage en (uitstekend) de
acteurstraditie (Snoek, Jelgerhuis, Majofsky, Bingley). Zoals in de vorige delen
is ook hier de illustratie meer dan verluchting en argumenteert ze mee de synthetisering van deze overgangsperiode.
C. Tindemans
Theater hinter dem „Eiseroen Vorhang".
— Basilius Presse, Basel, 1964, 160 pp.,
DM 16.
Het hedendaagse theater in de Oosteuropese volksrepublieken wordt in dit boek
door een aantal experts doorgelicht. Soms
is hun commentaar minderwaardige joernalistiek (W. Kraus over Rusland, Tsjechoslavakije, Roemenië en Bulgarije),
soms te kort (S. Vajda over Hongarije en
ook J. Friihling over Polen, al is zijn
analyse knap) . Maar de DDR krijgt een
kritische uitvoerigheid en analytische
scherpzinnigheid (H. Kersten voor het
theater, K. Volker voor het drama) die
volkomen overeenkomen met de sterke
invloed die vandaaruit op ons Westeuropese theater wordt uitgeoefend. Het opstel
over een merkwaardig experiment in
Polen („Das psychodynamische Theater”) dat ideologie zoekt te verenigen met
psychoanalyse en absurdisme, valt toch
wel buiten het bestek van het geheel.
C. Tindemans
WIESE, Benno, Friedrich Schiller. Erbe
und Aufgabe..-- Verlag Gunther Neske,
Pfullingen, 1964, 46 pp., DM 2.80.
De bekende literairhistoricus neemt hier
Schiller in bescherming tegen F. Durrenmatts anti-klassieker-stelling. Hij wil hem
helemaal niet uit zijn historiciteit verklaren maar vanuit hedendaagse behoeften benaderen. Als motieven kiest hij het
experiment met de vorm en het zedelijkpolitieke engagement. Hij verdedigt hem
tegen moraliseringsverwijten, herontdekt
zijn ethisch-esthetische scepsis, het verzet
tegen de traditie, onderstreept zijn oproep
tot een theater als geestelijk centrum en
het geloof in een idee die het theater dient
uit te dragen. Voortdurend speelt S.
Brecht en Durrenmatt zelf uit pro en
contra Schiller, waarbij hij wellicht iets
te ijverig wordt als hij deze laatste meer
objectiviteit in de uitbeelding van menselijk-maatschappelijke symbolen toeschrijft. Zonder twijfel een oprecht en
C. Tindemans
nuttig debat.
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JENS, W., Euripides-Buchner. Verlag
Gunther Neske, Pfullingen, 1964, 49 pp.,
DM 2.80.
S. verantwoordt het bij elkaar brengen
van deze twee auteurs door hun nietpassen in de tijd en hun voorlopen op de
toekomst. Euripides plaatst S. eerst in
het tijdsbeeld zodat hij hem daarna via
zijn kenmerken weer apart kan zien als
een synthese van denken en dichten, het
geloofsverlies en het verkondigen van een
geestelijke vrijheid. Het terugvallen in het
happy-end ziet S. als een dialectisch
trucje, dat des te ongenadiger zijn ongeloof demonstreert. Vooral ziet S. hem als
een personalist, die de individuele verhouding tot de staat belangrijker acht dan
het heil van de polis. In Buchner ziet S.
een pathograaf die de Mens, van zichzelf
vervreemd, analyseert volgens een driedubbel procédé: psychologisch-medisch,
sociologisch-progressief en poëtisch-tragikomisch. Twee stimulerende beschouwingen, in een moeilijk Duits geconstrueerd.
C. Tindemans
NIESSEN, C., Das deutsche Theater
burgert Shakespeare ein. Lechte Verlag, Emsdetten, 1964, 36 pp., DM 4.50.
De emeritus-professor in de theaterwetenschap (Keulen) maakte gebruik van
het Shakespearejaar om de Duitse repertoriumgeschiedenis van de Britse auteur
op te stellen. Het documentenmateriaal is
indrukwekkend (van 1620 af) maar het
blijft toch een slechte publiciteit voor zijn
nuttige wetenschap. S. gaat zich voortdurend aan humeurige abjectiefjes of simplistische oordelen te buiten, wat de lezer
wel kan prikkelen maar geen wetenschappelijke grond raakt. Van een indeling
naar hoogtepunten of periodes die ook
stijlhistorisch zin hebben, is er geen
sprake en de interpretatie van de feiten
blijft volledig uit. En historische data
hoeven toch niet per se waardevol te zijn.
C. Tindemans
NIESSEN, C., Faust als Schutz und
Schund. Lechte Verlag, Emsdetten,
1964, 127 pp., DM 12.
Deze smaak- en censuurgeschiedenis van
het Faustmotief op het toneel bevat twee
delen: het eerste de bewerkingen vóór
Goethes versie (vanaf 1588) en het
tweede de tribulaties van het Gretchendrama. Alweer indrukwekkend is het dataen incidentenarchief maar ook loopt de
professor zichzelf voorbij omdat hij blijkbaar geen woord begrip over heeft voor de
motieven en oorzaken van de vele ver-
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minkingen. Schamper en frivool reageren
op terecht voor ons onbegrijpelijke besnoeiingen, veranderingen en toevoegingen kan nooit rechtvaardig zijn. Stoort dit
niemand, dan krijg je een aardig brokje
hyprocrisie te lezen of lach je heerlijk om
eeuwen potsierlijke zelfverminking.
C. Tindemans
Schweizer Theaterbush. — Atlantis Verlag, Zürich, 1964, 288 pp., sfr. 28.
De „Sc'hweizerischer Buhnenverband"
biedt met dit boek een prachtig geslaagd
album over de herkomst, de ontwikkeling
en de actualiteit van het Zwitserse toneelleven. E. Brock-Sulzer beschrijft het
Duitstalige, G.-H. Blanc het Franstalige
en C. Castelli het Italiaanstalige theater.
De rest van het boek wordt ingenomen
door een individuele geschiedenis (oprichting, technisch portret, repertorium, gezelschap, vooruitzichten) van alle
Zwitserse beroepsschouwburgen, met een
vluchtiger aanvulling voor de festivalplaatsen, lekegroepen en toneelorganisaties. Een onberispelijke bibliografie van
het Zwitserse theater in al zijn aspecten
(door E. Stadler) vormt een mooi slot.
C. Tindemans
KUNST
Kunst van Europa. 1. F. MATZ, Kreta
en Mycene, inleiding tot de Griekse kunstgeschiedenis, 264 pp., 57 klpl., 50 tek.
2. G. A. MANSUELLI, Etrurië en het
vroege Rome, 248 pp., 57 klpl., 15 pl., 72

tek. Elsevier, Amsterdam - Brussel,
1964, geb., in casette 555 F.
Na Kunst der Wereld over de beschavingen buiten Europa heeft de uitgeverij
Elsevier nu, in internationale samenwerking, een nieuwe serie opgezet over de
Kunst van Europa. In achttien monografieën worden de grote europese beschavingseenheden behandeld van de voorgriekse tijd tot de hedendaagse toe. De
europese pre-historie kreeg vroeger haar
beslag in Kunst der wereld (Streven, nov.
1961, p. 188) . De eerste twee delen, die
verschenen zijn, achtereenvolgens het eerste en het vierde van de serie, gaan over
Kreta en Mycene en Etrurië en het vroege
Rome. Het tweede en het derde deel zullen gewijd zijn aan het archaïsche en
klassieke Griekenland; het vijfde aan het
hellenisme; het zesde aan de kunst van
het romeinse rijk. Daarmede is de antieke
cyclus dan op royale wijze afgerond. De
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eerste twee delen brengen ons bij de nog
duistere oorsprong van de Europese
kunst. Het deel over Kreta en Mycene is
het werk van Friedrich Matz, die niet
meer aan zijn eerste boek over de egeïsche wereld toe is. Vroeger hebben we
een soortgelijke studie van hem, Kreta,
Mycene, Troia, besproken (Streven, febr.
1957, p. 489) . Zijn nieuwe boek is geen
herhaling. Hij zelf verduidelijkt zijn huidig standpunt: „De huidige taak ten aanzien van de archeologische stof schijnt te
bestaan in het onderzoeken van die beweringen over het aanvankelijk contact tussen Avondland en Morgenland, welke
zich op de artistieke vorm beroepen".
Matz wil in dit boek aan de hand van een
nauwkeurig onderzoek van het kunsthistorisch materiaal de betrekkingen nagaan
die 'de eerste europese synthese' van het
voor-hellense tijdperk verbinden met de
eigenlijke helleense cultuur. Legde hij in
zijn vorige boeken de nadruk op de egeïsche beschaving als zodanig, nu spitst hij
zijn aandacht toe op de „functie van het
egeïsch gebied als brug tussen werelddelen" en op de continuïteit van de beschaving in dit gebied. Deze continuïteit
vormt de actuele problematiek ter zake.
Ook P. Demargne stelt ze aan de orde in
zijn Naissance de l'art grec en Fr. Schachermeyr in Die minoïsche Kultur des
alten Kreta (zie Streven, maart 1965,
jrg. XVIII, p. 628) twee boeken die tezamen met de Nederlandse vertaling van
Matz zijn verschenen. Dat het probleem
zo gesteld wordt ligt in de lijn van de opzet van de serie die de geschiedkundige,
maatschappelijke en godsdienstige achtergronden van de kunst wil onderzoeken,
maar bewijst ook dat Matz geen dorre
archeoloog is. Archeologie is voor hem
een wetenschap van de mens. Zijn vlot
betoog en zijn schrijftrant zelf zijn er een
bewijs temeer van. Daarom is het jammer
dat deze in vertaling erg stroef en hier en
daar zelfs moeilijk leesbaar zijn uitgevallen. De illustraties van de serie bestaan,
de tekeningen niet te na gesproken, uit
opgekleefde kleurreprodukties. Ze geven
aan de presentatie een eigen, een beetje
ouderwetse, aantrekkelijkheid. De foto's
van de monumentale overblijfselen worden door de kleur wel sprekender. De
auteur van het boek over de Etrusken A.
G. Mansuelli is eveneens geen onbekende.
Het is echter de eerste maal dat hij zijn
kijk op de Etruskische cultuur in haar
geheel weergeeft. Deze is tegelijkertijd
nauwgezet concreet en zeer overzichtelijk.
Voor het eerst krijgen we op een zuiver
kunsthistorische basis een synthese van

de Etruskische werkelijkheid, zoals ze in
de antieke wereld gesitueerd was. Mansuelli is er in geslaagd niettegenstaande
de overvloedige literatuur — we verwijzen slechts naar de boeken die we in
Streven hebben besproken: Banti, Die
Welt der Etrusker, Lukan, Land der
Etrusker (april, 1963, p. 697) ; Pallottino,
Etruskische Kunst, Bloch, L'Art et la
Civilisation Etrusque, Cles-Reden, Les
Etrusques (jan., 1956, p. 385) ; von Vacano, Die Etrusker (aug.-sept., 1956, p.
1081) — door een oorspronkelijk uitgangspunt de visie op de Etruskische
kunst en cultuur zo niet te wijzigen dan
toch duidelijker historisch te omlijnen en
te structureren. Het was gebruikelijk geworden in de recente publikaties zich
maar weinig meer in te laten met de eertijds centrale vraag naar de herkomst van
het Etruskische volk. Ook Mansuelli laat
die vraag links liggen. Hij neemt aan dat
de Etrusken een autochtone volksstam
zijn die ergens een verband vertoont met
de Villanova-mensen. Hij zet dan ook zijn
overzicht in van bij de Villanova-cultuur
om het te besluiten met de kunst van de
romeinse republiek. Met deze eerste twee
boeken heeft deze serie bewezen dat ze
meer op het oog heeft dan een mooie uitgave te bezorgen van boeken van befaamde auteurs die voor de zoveelste maal hun
deuntje opdreunen. Het gaat om ernstige
en oorspronkelijke studies, die daarenboven door hun bibliografie, tijdtafels, kaarten, registers een goede bruikbaarheid als
G. Bekaert
naslagwerk bezitten.

Miroirs de l'art. — N. POLISSIN, Lettres
et propos sur l'art, inl. A. Blunt, 194 pp.
P. SIGNAC, D'Eugène Delacroix au
néo-impressionisme, inl. F. Cachin, 172
pp. — H. TAINE, Philosophie de 1'art,
inl. J.-F. Revel, 195 pp. --- VIOLLETLE-DUC, L'architecture raisonnée, inl.
H. Damisch, 178 pp. --- Hermann, Paris.
De uitgever Hermann is de laatste jaren
bijzonder actief op het gebied van kunstuitgaven. Hij gaf verschillende geillustreerde werken uit o.a. Entre savoir et
croire van Lecomte de Nouy met
prachtige tekeningen, speciaal voor dit
boek, van J. Bazaine. Hij heeft ook een
lopende serie van handige boekjes Miroirs
de l'art, waarvan we de bovenstaande
titels signaleren. Verder verscheen nog
werk van Hegel, Durer, da Vinci, Lessing, M. Denis, Bosse. Elk boekje bevat
een inleiding, geschreven door de beste
kenners, een bio- en bibliografie, en waar
het te pas komt ook illustraties. Van de
keuze van de titels kan men de opzet van
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de serie o.l.v. P. Berès en A. Chastel aflezen: moeilijk te bereiken theoretische geschriften die een rol hebben gespeeld in de
kunstgeschiedenis of in de ontwikkeling
van de esthetica voor het publiek toegankelijk maken.
G. Bekaert
LE CORBUSIER, Manière de penser
l'urbanisme.. Edit. Gonthier, 203 pp.
geïll., 58 BF.
Dat in onze zogenaamde snel ontwikkelende tijd bepaalde boeken het na zoveel
jaren toch nog blijken te doen is een teken
dat veel in deze evolutie niet meer is dan
oppervlakte-gerimpel. M anière de penser
l'urbanisme, dat in 1946 voor het eerst
verscheen, doet het nu nog. En misschien
beter dan destijds. Het is na meer dan
twintig jaar pas helemaal actueel geworden.
G. Bekaert
De Keerkring geeft zich bloot". Map met
elf litho's. Uitgave 'De Keerkring',
vereniging van beeldende kunstenaars,
1964.
De jaarlijkse bijdrage van 'De Keerkring'
aan grafiek, die voor verzamelaars en
beminnaars van prenten gemakkelijk bereikbaar is, bestaat dit jaar uit een map
prenten, die als titel draagt: „De Keerkring geeft zich bloot". Het zijn elf figuurstudies, verschillend van opvatting,
maar steeds met een zelfde uitgangspunt.
Het zijn vlotte, vaak zeer knappe schetsen, die niet alle even sterk aanspreken,
maar toch stuk voor stuk de aandacht
verdienen. Men zal, vanzelfsprekend,
zijn voorkeur hebben: bijzonder goed
vonden wij het werk van Fred Grote,
Nic Jonk en Jutta Metzger.
C. de Groot
DE VRIES, Mevr. Drs. F. B., Elseviers
encyclopedie van de kunst. f 12.50.
Naast de uitvoerige encyclopedie van de
kunst is er nu ook een kleine editie, in
één band, verschenen. Het hele gebied
van de kunst wordt hier in 2800 trefwoorden en ongeveer 200 foto's en tekeningen benaderd. Uit de aard van de
zaak is volledigheid binnen dit bestek
niet mogelijk, maar voor een eerste kennismaking met een bepaald onderwerp
wordt men in dit boek zelden teleurgesteld. De schrijfster van deze encyclopedie heeft een keuze moeten doen, die
haar beperkingen oplegde. Dat hierbij
soms de meer recente objecten werden
overgeslagen, is te begrijpen. Misschien
had men hier toch iets royaler kunnen
zijn met vermeldingen.
C. de Groot
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BURCKHARDT, Titus, Von wonderbaren Biichern. Urs Graf-Verlag,
Olten, Lausanne und Freiburg im Breisgau, 1964, 69 pp., geïll., D.M. 14.
Dit boek, oorspronkelijk bedoeld als present-exemplaar voor de relaties van de
uitgever, is later in de handel verschenen en werd zo voor velen toegankelijk.
Wij zijn blij met deze mogelijkheid, want
het verdient een grote belangstelling. In
buitengewoon fraai facsimile zijn een
aantal bladen uit beroemde manuscripten
weergegeven. Sommige zijn meer bekend, ook voor niet-vaklui, maar ook
als men op de hoogte is van de kunstzinnige uitvoering van deze middeleeuwse boeken staat men blij verrast voor de
prachtige reprodukties, die hier zijn samengebracht. De tekst is interessant en
zeer instructief. Onderhoudend vertelt de
inleider hoe hij met de verschillende
kunstwerken in aanraking kwam, maar
hij deelt daarbij tege lijk zeer veel wetenswaardige dingen mee over de verschillende handschriften. Zelfs nu het te
koop is blijft dit boek, gezien de lage
prijs, een prachtig geschenk! C. de Groot
Reclams Werkmonographien zur bildenden Kunst, nrs. 9089-9102: W. SAUERLAENDER, Houdon - Voltaire; Th.
MUELLER, da Vinci - Il Cavallo; G.
WIETEK, K. Schmidt-Rottluff - Bilder
aus Nidden; G. BOTT, Tiepolo - Das
Fresko im Treppenhaus der Wiirzbuger
Residenz; Ch. A. ISERMEYER, Verrocchio - Das Reiterdenkmal des Colleoni; J. LANGNER, Zadkine -Mahnmal
fur Rotterdam; H. JANTZEN, Der Bamberger Reiter; F. MEYER, Chagall - Der
Engelssturz; Th. MUELLER, I. Gunther Bildwerke in Weyarn; M. IMDAHL, Das
Gerokreuz; A. NEUMEYER, F. Lippi Anbetung des Kindes; A. HENTZEN,
E. Nolde - Das Abendmahl; H. SICHTERMANN, Laokoon; W. H. SCHUCHHARDT, Das Orpheusrelief. — Ieder
nummer: 16 pl., 32 pp., DM 1.50, Reclam
Verlag, Stuttgart.
Met haar jongste serie Werkmonographien viert het Reclam Verlag onopval
lend het jubileum van zijn honderdste
nummer. Die onopvallendheid hoort erbij.
In tegenstelling tot zoveel overroepen
publikaties, vooral in de kunsttak, brengt
Reclam op een bijna te bescheiden wijze
zijn uiterst gedegen werk. De Werkmonographien behandelen telkens één meesterwerk of een samenhorende groep kunstwerken. Die worden in 32 pagina's tekst
en 16 afbeeldingen gesitueerd en geana-
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lyseerd door de beste kenners. Een kleine
bloemlezing met literatuur over het besprokene vult het essay meestal aan. Men
kan zelfs niet meer van vulgarisatie spreken, want deze keurige boekje bieden oorspronkelijke studies en publiceren vaak
ongekend bronnenmateriaal. De serie die
we hier voorstellen, toont de verscheidenheid van de samenstelling aan. Nieuw
voor de serie is de behandeling van de
Oudheid (Laokoon, Orpheusrelief) , die
totnogtoe ontbrak. De West-Europese
beeldhouwkunst (ook die is niet zo sterk
vertegenwoordigd) wordt in al haar fasen
geschetst in het romaanse Gerokruis, de
gothische Bamberger Reiter, de renaissancistische ruiters van Leonardo da
Vinci en van Verrocchio (te vergelijken
met de ridder van Bamberg!) , de Duitse
rokoko in de Weyarnbeelden van Ignas
Gunther, het Franse classicisme in Houdons Voltaireportretten, de moderne
beeldhouwkunst in Zadkine's Rotterdamse monument. De moderne schilderkunst, waaraan in deze serie o.l.v. C. G.
Heise begrijpelijkerwijze veel aandacht
wordt besteed, is bedacht met belangrijke
deeltjes over Nolde's avondmaal, Chagalls engelenval, Schmidt-Rottluffs schilderijen gemaakt te Nidden 1913. Typerend
voor de serie is dat ook de zienswijze van
andere interpretatoren in hun eigen woorG. Bekaert
den wordt geciteerd.
DESCHAMPS, P. en THIBOLIT, M., La
peinture murale en France au début de
l'époque gothique. --- Centre National de
la Recherche Scientifique, Paris, 258 pp.,
151 pl., 12 klpl., 79 tek., geb. 120 F.
Op hun belangrijke studie over de monumentale schilderkunst in Frankrijk tijdens
de hoge middeleeuwen en het romaanse
tijdperk laten Paul Deschamps en Marc
Thibout, de twee grote deskundigen, nu
eindelijk het boek La peinture murale en
France au début de l'époque gothique

volgen. Het voorgaande overzicht sloot
af in 1180. Het nieuwe zet daar in d.w.z.
bij de troonsbestijging van PhilippeAuguste en gaat tot 1380, de troonsbestijging van Charles VI. We vermelden deze
namen omdat de indeling van het boek
naar de regeringsperioden van de Franse
koningen is opgemaakt. Voor die tijd
schijnt een dergelijke indeling nog enige
geldigheid te bezitten. Na een inleiding
over de evolutie van de ikonografische
thematiek, de techniek, en de invloed die
de monumentale schilderkunst in Frankrijk van verschillende zijden heeft ondergaan, groeperen de auteurs de werken
geografisch binnen de verschillende rege-

ringsperioden. Hun commentaar blijft vrij
technisch en grote gedeelten van het boek
bestaan uit een beschrijvende inventaris
van het patrimonium. Deze inventaris
krijgt echter reliëf in de niet minder dan
honderdvijftig platen met vaak drie reprodukties op één plaat, vierentwintig kleurreprodukties en een tachtigtal relevé's.
Van belangrijke ontdekkingen mag men
hier niet spreken. De bijzondere fresco's
uit deze inventaris zoals die van Le Puy,
of van de kapel du Liget e.a., waren reeds
eerder algemeen bekend. Met dit boek
echter kunnen deze hoogtepunten nu beter
in hun milieu gesitueerd worden. Het
toont immers dat de monumentale schilderkunst in Frankrijk in de gotische tijd
een veel grotere toepassing kende dan
men zich soms voorstelt.
G. Bekaert
GRIFFO, P. en MATT, L. von, Gela,
Schicksal einer griechischen Stadt. —
Echter Verlag, Wurzburg, 222 pp. tekst,
56 pl., 49 klpl., 51 ill., geb. D.M. 89.
Gela beschrijft het lot van een griekse
stad aan de zuidkust van Sicilië. Niet zo
bekend als Syracuse, Selinonte, Segesta
of zelfs Himera, Leontinoi, Megara Hyblaea of Taormina heeft Gela, een dorische kolonie die in 688 door immigranten
uit Rhodos en Kreta werd gesticht, toch
een zeer voorname rol gespeeld in de
griekse beschavingsgeschiedenis op Sicilië.
Onder de tyran Hippocrates strekte Gela
zijn gezag over bijna geheel het eiland uit.
Vanuit Gela werd het rijke Agrigente
gesticht. In Gela trok Aischulos zich terug
en stierf er. In 405 werd het door Carthago ingenomen. In 282 werd het door Pinthias van Agrigente helemaal verwoest.
Frederik II vestigde er in 1230 een nieuwe
stad onder de naam Terranova di Sicilia.
In 1927 kreeg het zijn oude naam terug.
In Gela was het dat in 1943 de amerikaanse troepen ontscheepten. Over de
lange geschiedenis van deze griekse stad
hebben de archeoloog Pietro Griffo en de
fotograaf Leonard von Matt een uitzonderlijk mooi boek gemaakt. Zij tonen de
stad zoals zij zich nu, met zijn 50.000
inwoners, stilaan tot een moderne industriestad gaat ontwikkelen. Maar de eigenlijke aandacht is toch toegespitst op het
grote griekse verleden, zoals dit in Gela
uit de archeologische resten bekend is.
Deze bestaan uit overblijfselen van de
oude stadsmuren en van de tempels van
Agrigente die in deze geschiedenis worden betrokken — in Gela zelf is maar
weinig bewaard van tempels —, maar
voo rn amelijk toch uit een reeks vazen,
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munten en plastiekfragmenten. In een
serie prachtige foto's zijn deze in het
royale boek weergegeven. „Dit boek is
uit liefde ontstaan", zegt Griffo in zijn
inleiding. Wie het in handen heeft, twijfelt er niet aan.
G. Bekaert
Piper-Bucherei.— 190. P. BLOCH, Das

Sakramentar von St. Gereon, 50 pp., 16
klpl. — 193. W. STUBBE, Ernst Barlach, Aus dem plastischen Werk, 56 pp.,
42 pl. r 195. H. H. HAGEDORN, Chinesische Tonfiguren, 54 pp., 36 pl. —
200. A. KESSER, Autun, Weltgericht und Auferstehung, 80 pp., 56 pl. —
205. R. BRAUNMUELLER, Thailand,
64 pp., 44 pl..-- Piper Verlag, Munchen.
Het St. Gereon-sacramentarium, nu bewaard in de nationale bibliotheek van
Parijs, is het meesterwerk van de Ottoonse miniaturen uit de Keulse school.
Het wordt hier in zestien uitzonderlijk
verzorgde kleurreprodukties voorgesteld.
Barlach en Piper zijn onafscheidelijk verbonden. Dit nieuwe deeltje aan Barlach
gewijd geeft een goed overzicht van diens
beeldhouwwerk. Chinesische Tonfiguren
brengt een keuze chinese kleifiguurtjes uit
de collectie Hagedorn. Het gaat om grafbijgiften, gedateerd van de Han- tot de
Tang-dynastie, die een expressief beeld
geven van de chinese mens (en dier) uit
die tijd. De beeldenwereld van Autun is
een van de meest pittoreske van de middeleeuwse plastiek. Dit verklaart ook zijn
populariteit. In Les points cardinaux verscheen onlangs een prachtige monografie
over le monde d'Autun. Daarmee vergeleken vallen de foto's die hier getoond
worden, nogal pover uit. Zij missen het
subtiele lichtspel. Maar ook zo blijven zij
genietbaar (de naam van Drayer als fotograaf zegt genoeg!) en bieden een goede
evocatie van deze kleurrijke wereld. De
kunst van Thailand heeft door de tentoonstelling die in 1963 en 1964 door
Europa reisde een ruimere bekendheid
verworven. Een vergelijking van deel 205
van de Piper-Biicherei met de catalogus
van de tentoonstelling laat duidelijk zien
met hoeveel zorg de Piper-boekjes zijn
gemaakt.
S. Heester
NAVRATIL, L., Schizophrenie und
Kunst. — dtv-Verlag, Munchen, 1965,
144 pp., 99 afb., DM 2.80.
Terecht vraagt de uitgever een bijzondere
aandacht voor dit dtv-boek van prof.
Navratil. Het gaat hier immers om een
oorspronkelijke, onuitgegeven studie, hetgeen in deze serie niet gewoon is. Prof.
Navratil stelt de vraag in hoeverre de
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beeldende produktie van de schizofreen
verschilt van die van de gezonde kunstenaar. Hij komt tot het besluit dat de
functie van de kunst voor de schizofreen
dezelfde is als voor de gezonde mens.
Hij ziet immers geen verschil in de inhoudelijke noch in de formele kenmerken,
tenzij het verschil dat bestaat tussen de
geoefende en de ongeoefende. De psychische dynamiek is in beide gevallen dezelfde. Ook de 'Gestaltungskraft', het
creatieve, vindt prof. Navratil bij zieken
en gezonden terug. Hoewel onafhankelijk
van elkaar ontstaan, blijkt het boek van
prof. Navratil een rechtstreekse confrontatie te zijn met prof. Plokkers Geschonden Beeld.
G. Bekaert
KUSCH, E., Alte Kunst in Skandinavien.
--- Hans Carl Verlag, Nurnberg, 1964,
268 pp., 176 pl., geb. 39 DM.
Eugen Kusch is altijd ergens onderweg
op persoonlijke verkenning van het kunstpatrimonium van de mensheid. Ditmaal
heeft hij het niet ver gezocht. In het
noorden van Europa — Denemarken,
Ijsland, Zweden, Noorwegen wist hij
een schat aan boeiende kunstwerken verborgen. Eigenlijk zijn het allemaal bekende voorwerpen of monumenten. Maar
Kusch was de eerste die ze in een rijke
monografie samenbracht en aldus de middeleeuwse kunst van Scandinavië tot een
afzonderlijk en betrekkelijk homogeen
kunstgebied bevorderde. Hij doet dit op
een eenvoudige wijze, hoofdzakelijk door
de reeks foto's die hij zelf nam. Een
bondige inleiding en een kort commentaar bij elke foto situeert deze kunst die
zich ongeveer over tien eeuwen uitstrekt,
beginnend met de volksverhuizing en
eindigend met de reformatie. Zij omvat
de kostbare fibulae met filigraanwerk, de
runenstenen, de typische rondkerkjes en
de houten Stabkirchen, gefigureerde
weefsels, fresco's, prachtig houtsnijwerk
en de volks beschilderde altaarpanelen.
Zowel in zijn commentaar als in zijn
foto's toont Eugen Kusch zich een volmaakt publicist.
G. Bekaert

VARIA
ALBINSKI, Dr. M., Antisemitisme — In
ons? Met een geleide van Prof. Dr. A.
Oldendorff. — N.V. Uitg. Mij Pax,
's Gravenhage, 1964, p. 162.

De socioloog Albinski heeft dit werkje
niet geschreven om de recente daden van
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antisemitisme weer te beschrijven, maar
wel om de wortels van dit voor ons
mensen en christenen zo beschamend fenomeen bloot te leggen en zo een antwoord te geven op de vraag: waarom
bestaat er antisemitisme. Nadat in de
eerste hoofdstukken de hoofdaandacht is
uitgegaan naar de niet-joden bij wie dit
verschijnsel, al daterend vóór Christus,
hardnekkig blijft leven, wordt verderop
de vraag besproken, in hoeverre eigenschappen of gedragingen bij de joden
zelf oorzaak ervan kunnen zijn. Aan het
einde worden enige suggesties gegeven
om tot verbetering der relaties bij te
dragen. Wij moeten de S. dankbaar zijn
voor dit boek, dat met grote zorg is samengesteld. Het werd helaas nog te
vroeg afgesloten, zodat de nieuwste katholieke theologie culminerend in de verklaring van het Concilie, niet is verwerkt. Dan zou op de achtergrond van
het sociologische onderzoek nog meer
het mysterie Israël hebben meegesproken
en het geheel een nog diepere dimensie
hebben gekregen.
J. H. Nota
VANDERBURCHT, D., Belgen op de
tweesprong..– Europese Federalistische
Beweging, Antwerpen, 1964, 215 pp.,
F. 60.
Deze bezinning over wat belgische politiek in het perspectief van het Europees
federalisme zou moeten en (volgens
schrijver) vooral niet zou mogen zijn, is
vrij zwaar op de hand en vraagt van de
lezer een flinke dosis uithoudingsvermogen. Wie dat opbrengt zal er niettemin
veel verstandige ideeën in vinden, die
echter niet voldoende verwerkt en verantwoord worden. Het boek is vooral een
getuigenis over de opinies en mentaliteit
van een belangrijke groep jongeren, die
gebroken hebben met wat zij, in zekere
mate terecht, als romantisch nationalisme
aanzien en zichzelf, ook hier in belangrijke
mate met recht, een goede dosis politieke
rijpheid schijnen toe te kennen. De auteur
waarschuwt ervoor dat dit boek ongeschikt is voor econometristen; die waarschuwing had hij wellicht achterwege kunnen laten als zijn boek meer de vrucht
geweest was van een grondige studie dan,
zoals hijzelf zegt, van lange gesprekken.
Aan degelijkheid had het er zeker bij gewonnen.
E. De Graeve

CUBE, Felix von, Kybernetische Grundlagen des Lernens and Lehrens. -- Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, 1965, 200 pp.,
DM. 19,80.

Dit boek biedt een zuiver theoretische
studie over een onderwerp, waarmee
men in de praktijk verder is dan in de
theorie. Ofschoon het boek krachtens
zijn opzet en zijn aanpak alleen voor
vakmensen bedoeld kan zijn, worden in
de eerste drie hoofdstukken de grondbegrippen van resp. de cybernetica, de
informatietheorie en de psychologie van
het leren behandeld. Met name voor het
eerste hoofdstuk doet de greep uit het
enorme onderwerp wat willekeurig en
rommelig aan. De twee volgende hoofdstukken zijn strakker van opbouw. Daarna wordt het eigenlijke onderwerp in 7
hoofdstukken aangepakt. Dit gebeurt met
veel eruditie; de bestaande vakliteratuur
wordt uitvoerig gebruikt en ook kritisch
getoetst; gepubliceerde onderzoekingen
worden verwerkt. Uit de aard van de
methode volgt, dat bij de uitbouw van
de theorie nogal wat mathematische formules warden gebruikt. Maar wie door
dit alles heen weet te zien, wordt toch
vooral gefrappeerd door het feit, dat we
hier nog maar aan een eerste begin staan
van een cybernetische theorie over het
leren. Tot dit begin is dit boek een consP. van Breemen
cientieuse bijdrage.
Bij Em. Querido's Uitgeverij nv te
Amsterdam is uitgekomen een weergave
in woord en beeld van het door de tvrechtbank behandelde euthanasieproces,
De zaak Wilma Helgers. Ook deze
rechtszaak in boekvorm is samengesteld
door Mr. Erica van Dijk en Milo Anstadt.

POCKETS
Aula-boeken
BLUMENBERG, Werner, Het leven
van Karl Marx.
De zich steeds meer uitbreidende literatuur over het communisme en alles wat
daarmee verband houdt, begint zich
langzamerhand wat meer bezig te houden met de persoon van Karl Marx. In
Nederland verscheen reeds eerder een
uitstekend boekje over de schepper van
het marxisme, van de hand van Prof.
Banning. Toch is er een groot onderscheid tussen de wijze waarop Banning
en waarop Blumenberg de figuur van
Karl Marx benaderen. Bij Banning valt
de nadruk op de leer. Bij Blumenberg
gaat het vooral om het privé-leven van
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Marx. En juist deze verschillende benaderingswijze maakt de uitgave van
„weer een boek over Marx" belangrijk.
Blumenberg is voor alles historicus, en
daardoor stelt hij de marxistische leer in
een zeer persoonlijk perspectief. Men
kan het van harte eens zijn met de
auteur, wanneer hij in het begin van dit
boekje de these verdedigt, dat het marxisme maar ten halve -- en dus verkeerd — begrepen wordt, indien men het
niet ten nauwste aan Karl Marx' persoonlijke omstandigheden lieert. De auteur heeft dit gedaan, en zijn Marx-biografie is een kostbaar uitgewogen geheel
geworden, waarin een aantal facetten
naar voren zijn gekomen die in andere
biografieën nauwelijks of niet zijn vermeld. Een chronologie, een literatuurlijst
over Marx en marxisme en een namenregister completeren de overzichtelijkJ. P. Schuyf
heid.
CASTLE, E. B., De opvoeding in de
klassieke oudheid. ^-- Een uitstekende en
aan goede bronnen ontleende samenvatting. Jammer is dat door derge lijke vertalingen de kennis verloren gaat van wat
de Nederlandse classici, bv. Kuiper en
Wagenvoort, op dit gebied hebben gepresteerd. Het minste dat men dan tegenover hen kan doen, is hun werken toe te
voegen aan de bibliografie.
Cl. Beukers
PASK, Gordon, Inleiding tot de Cybernetica. Met een onstuimige vaart
raast Gordon Pask door allerlei gebieden
van de cybernetica en zelfs door aanliggende terreinen (waarschijnlijkheidsrekening bijv.) . Hij schrijft een sprankelende taal, en weet in zeer compacte
vorm heel veel materiaal bijeen te brengen. Maar het dreigt de lezer te overrompelen, zeker de lezer die een inleiding zoekt in een wereld die nieuw voor
hem is.
WORRINGER, W., Esthetica en Kunst.
Een bijdrage tot de stijlpsychologie.
Worringers Abstraktion und Ein f iihlung
neemt in de geschiedenis van de moderne
kunst een belangrijke plaats in. Afgezien
van het feit dat het nog altijd even
lezenswaard blijft als in 1908, was het als
historisch document al een vertaling
waard. Het bestaat uit een eerste theoretisch gedeelte over abstractie en inleving, naturalisme en stijl en uit een
praktisch gedeelte waarin het eerste geillustreerd wordt met voorbeelden uit de
kunstgeschiedenis.
G. Bekaert
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NARR, Karl, J., Prehistorie der beschaving. ^-- Men staat verbaasd, dat met de
relatief weinige gegevens, die tot nu toe
uit de prehistorie bekend zijn toch zo'n
uitvoerig en goed-gecomponeerd boek
kon worden samengesteld, als dit is. De
schrijver behandelt in dit werkje allerlei
aspecten van de oudste beschaving: jagerscultuur, boeren en heren, dorp en
stad, beschaving en barbaren en nog vele
andere zaken worden ons op goed-populaire en toch wetenschappelijke wijze
voorgesteld.
C. de Groot
STANLEY OGILVY, C., De wiskunde
van morgen. --- In dit boekje worden een
groot aantal problemen behandeld, die de
mathematici zich in de loop der eeuwen
gesteld hebben, problemen die opgelost
zijn, problemen die nog niet opgelost zijn
en problemen, waarvan aangetoond is,
dat zij onoplosbaar zijn. In alle onderdelen van de wiskunde komen deze vragen
voor en wel in grote getale, immers in
een noot deelt de schrijver mee, dat hij
wegens beperking niet in staat is geweest
de mooiste problemen te behandelen die
de huidige wiskundigen bezig houden (p.
110, 3) . Voor liefhebbers dus gelegenheid
hun kennis voorlopig te verruimen.
A. Minderop
NEILL, St., De Wereldreligies. — „Voor
de Christenen is de godheid driepersoonlijk, voor de Islam éénpersoonlijk, voor de
Hindoes onpersoonlijk, en voor de Boeddhisten niet interessant. Volgens menselijke berekeningen moet de laatste stroming het winnen; maar omdat in deze
wereld de mensen zo weinig hebben in te
brengen, kan men beter wedden op de
slechtste kanshebber, het Christendom".
Deze volzinnen schreef ik na. de lezing
van dit mooie boek dat ik, samen met het
nog betere van H. Kraemer (Godsdiensten
en Culturen) aan alle lezers aanbeveel
die veel tijd en stille aandacht kunnen
opbrengen.
Cl. Beukers
HIDDING, K., De evolutie van het godsdienstig bewustzijn. — Voor de liefhebbers
van een straffe redenering. De anderen
vinden achterin een kleine bloemlezing
van waardevolle religieuze teksten.
Cl. Beukers
KNOWLES, D., Heiligen en geleerden,
25 portretten. ^-- 25 Gestalten uit de engelse kerkgeschiedenis, waaraan Franciscus van Assisi is toegevoegd en Thomas Moms onttrokken. Een voor buiten
Engeland helemaal nutteloos boekje.
R. S.
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HUISMAN, Denis, Esthetica. — Men
krijgt soms de indruk, dat het gemakkelijker is om over kunst te schrijven, dan
om kunst te maken. Maar als men dit
boekje doorwerkt, krijgt men ook respect
voor de schrijver, die de taak op zich
nam om over kunst wijze en belangrijke
dingen te zeggen. Huisman geeft een helder en uitvoerig overzicht over de ideëen
die door kunstenaars en geleerden over
kunst gelanceerd zijn. Beginnend bij Plato
doorloopt hij de gehele filosofie van de
kunst, met als laatste vertegenwoordiger
van deze studie: André Malraux. Zijn
dagelijkse omgang met kunstwerken behoedt zijn beschouwingen voor al te abstracte theorieën. Daarom zal de lezing
van dit boekje het inzicht en de waardering van kunst ongetwijfeld doen toenemen.
C. de Groot
Phoenix-pockets
FRANQUINET, E., Jules Verne en zijn
wonderreizen. W. de Haan N.V.
Zeist — N.V. Standaard Boekhandel,
Antwerpen, 1964, 159 pp., geïll.
Het leven van Jules Verne, die in zijn
boeken zelf zo'n wonderlijke wereld opbouwde, is omgeven door legenden en
mystificaties. Franquinet heeft met grote
toewijding de gegevens omtrent het leven
van de poulaire schrijver onderzocht en
zijn verhalen doorgelezen, en geeft het
resultaat van zijn studie in dit vlot geschreven, interessante boek.
WATSON, Dr., William, Het oude China, de archeologie tot de Han-dynastie.
—W. de Haan, N.V., Zeist --- N.V.
Standaard-boekhandel, Antwerpen, 1964,
183 pp., geïll.
De schrijver heeft zijn doelstelling aldus
geformuleerd: „Het doel van dit boek is
een kort verslag te geven van de materiële beschaving van het oude China,
zoals die door het archeologische onderzoek wordt onthuld. „Voor de Westerse
mens lijkt, bij een eerste contact, de geschiedenis van China zeer onoverzichtelijk. De voor ons zeer vreemde namen
zijn daar zeker mede-oorzaak van. Watson bespreekt in dit boek vooral de artistieke uitingen in de oudste periode van
China's geschiedenis. Verrassend is het
hoge peil, waarop toen reeds die z.g. primitieve kunst stond. Omdat er in de laatste decennia een levendige belangstelling
bestaat voor China's oudste geschiedenis,
vooral ook door de vondst o.a. van de
'Peking-mens', zal dit boekje velen welC. de Groot
kom zijn.

WOODHEAD, Dr. A. G., Kunst en beschaving der West-Grieken — W. de
Haan N.V., Zeist, N.V. Standaard, boekAntwerpen, 1964, 152 pp., geïll.
Men kan niet beweren, dat over de kunst
en de beschaving der West-Grieken nog
weinig is gepubliceerd. De uitvoerige
literatuur-opgave aan het einde van dit
boek bewijst het tegendeel. Maar daarom
is het zo nuttig, dat er een werkje als dit
verschijnt; het geeft een bruikbaar overzicht over het voornaamste, wat in de
vele publikaties vermeld wordt, en is
daardoor dienstig voor velen. Woodhead
beschrijft vooral de geschiedenis van de
Griekse koloniën, een zeer belangrijk
onderwerp, minstens zo belangrijk als de
historie van het moederland zelf. Sagen
en legenden, geschiedenis en kunst verwerkt hij tot een goed geheel, waardoor
er een levendig en waardevol beeld ontstaat van deze grootse en boeiende cultuur.
C. de Groot
Zoals er gezegd is over de Profeten der
ballingschap.
Men kan veilig zeggen, dat deze bijbelserie voortdurend toeneemt in belangrijkheid, doordat de deskundigen van de
diverse godsdiensten elkaar meer en meer
verstaan. Boeiend in dit deeltje zijn verschillende belichtingen van de Profeet
Ezechiel; met alle verschillen toch in de
grond een eenheid. Zeer aanbevolen, ook
voor gespreksgroepen.
C. Minderop
Marka-pockets
LATOUR, Drs. P. L., Elektronische Rekenmachines. Deze Marka-pocket beschrijft op eenvoudige wijze de bouw en
de werking van elektronische rekenmachines. De verschillende onderdelen als transistor, ferriet-kernen, schuifregister, e.d.
worden opvallend uitvoerig beschreven.
De technische kant van de rekenmachines
komt het beste uit de verf. Het laatste,
meer bespiegelende, hoofdstuk over kunstmatige intelligentie schijnt mij de zwakste
P. van Breemen
stee van het boek.

In de Salamander Reeks zijn uitgekomen
L. COUPERUS, Schimmen van schoonheid.

A. DE WIT, Gods goochelaartjes.
TH. RAUCAT, Het eerbiedwaardige
uitstapje.

CL. RICHTER, Ti-Coyo en zijn haai.
E. RAEDT-DE-CANTER, Internaat. —
Em. Querido, Amsterdam, 1964.
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NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN

DE

ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING

AI

SCHE HYPOTR-3KAS N.V.

Privé onderneming beheerst door het Kon. Besl. van 15/1211934

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

A.B.B.
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 Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker Lochristi stadstram nr 7

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

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID

Aula-reeks. Prof. Dr. D. J. STRUIK, Geschiedenis van de wiskunde; Werner
BLUMENBERG, Het leven van Karl Marx; Suzanne K. LANGER, Filosofische
vernieuwing; Michael BALINT, De dokter, de patient, de ziekte; Prof. E. A.
CASTLE, De opvoeding in de klassieke oudheid; David KNOWLES, Heiligen
en geleerden.
ARIAENS, Antoon, Dante en de Kerk. r— Boucher, Den Haag, 1965, 300 pp., f 19.50.
Oxford University Press, New
BAYNE Jr., Stephen F., Mindful of the Love,
York, 1962, 132 pp., $ 2.75.
Patmos, Antwerpen, 1965, ca. 35 pp., ing. F. 15.
Bezinning-reeks nr. 6-7-8.
BOCHNIK, H. J. e.a., Tat, Tater, Zurechnungsfahigkeit. --- Ferdinand Enke Verlag,
Stuttgart, 1965, 88 pp., D.M. 23.—.
BRAKMAN, Willem, Water als water.
Querido, Amsterdam, 1965, 218 pp.,
f 11.90.
CEPESS-Documenten, 3e jg. (1964) nr. 5-6: België 1970. r-- Centrum v. Econ. Soc.
en Polit. Studies, Brussel, 1965, 275 pp., abonn. F. 250.
CHASE, Mary Ellen, The prophets for the common reader. — W. W. Norton Fl Co.,
New York (imp. Meulenhoff Co., Amsterdam) , 1963, 183 pp., f 14.50.
DENDERMONDE, Max, Een blauwe maandag op aarde.
Querido, Amsterdam.
1965, 348 pp., f 15.90.
ELIADE, Mircea, De mythe van de eeuwige terugkeer (Sterrenserie) . l-- Brand,
Hilversum-Antwerpen, 1965, 166 pp., ing. F. 125.
ELLMANN, R. c.a., The modern tradition. -- Oxford University Press. New York.
FLLGEL, Heinz, Konturen des T'ragischea. — Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart.
176 pp., D.M. 14.80.
Jakob Hegner, Köln
GUENTHER, Johannes von, Das andere Gesicht Russlands.
u. Olten, 1965, 432 pp., D.M. 19.90.
HACKEL, S., One of great Price. Mother M. Skobtsova. l-- Dat ton, Longman f
Todd, London, 1965, 136 pp., 7 pl.
HAITJEMA, Prof. Dr. Th. L., De nieuwe g e schiedenis van Neerlands Kerk der Hervorming. — Boekencentrum, Den Haag, 1964, 336 pp., f 18.90.
HARE, R. M., Freedom and reason.
Oxford University Press, New York, 1965,
228 pp., $ 1.50.
JASPERS, Karl, Kleine Schule des philosophischen Denkens.
Piper Verlag, Munchen, 1965, 192 pp., D.M. 9.80.
JOANNES XXIII, Geestelijk dagboek, vert. Mevr. C. Van Grating en mej. Reynvaan.
--- Lannoo, Tielt, 1965, XLVIII-552 pp., 32 pl., geb. F. 350.
KARRER, Otto, Das Evangelium nach Joannes in Grossdruck. --- Ars Sacra, Munchen, 1965, 114 pp., geb. D.M. 8.40.
KARRER, Otto, Geist der Wahrheit and der Liebe.
Ars Sacra, Munchen, 1964,
64 pp., geb. D.M. 6.40.
Klassieken uit de Ned. letterkunde. L. STRENGHOLT, Vondel, Joseph in Dothan. r
Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 120 pp., f 4.75.
KOLARZ, Walter, Godsdienst in de Sowjet-Unie. — Nederlands Boekhuis, Tilburg,
1965, 508 pp., f 27.50.
KROON, G. van der, In de woestijn van de moraal, r-- (Ambo) , De Fontein, Utrecht,
271 pp., f 9.75.
Liturgisch woordenboek, afl. 5. - Romen Ei Zonen, Roermond, Maaseik, 1965.
MEYER, Fr., Teilhard en de grote expansie van de levende wereld, vert. H. Van der
Burght.
Lannoo, Tielt, 1965, 64 pp., 10 ill., F. 38.
MONS, D., Verwondering over God en de mens, — Patmos, Antwerpen, 1965, 100
pp., ing. F. 50.
Nieuwe Testament met commentaar. 8: De brieven aan de Tessalonicenzen .... , vert.
L. Witsenburg. --- Patmos, Antwerpen, 1965, 390 pp., 3 krtn., geb. 11 dln.: F.
3500.
NOTHOMB, D., Un humanisme africain.
Lumen Vitae, Brussel, 1965, 284 pp.,
ing. F. 195.
OOMS-VINCKERS, C. J., De dans boven het ravijn.
La Rivière o Voorhoeve,
Zwolle, 216 pp., f 9.90.

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

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
Internaat

Onder de Toren 13-14, Mechelen

Externaat

Afdelingen Latijn-Wetenschappen — Wetenschappelijke B — Economische

ALGEMEEN MIDDELBARE
Internaat

Schuttersvest 53, Mechelen
Moderne Humaniora :
Latijnse Humaniora :

Externaat

Zesde klas, Vijfde klas, Vierde klas
Zesde klas, Vijfde klas

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

college van melle
Onder het bestuur van de Paters Jozefieten sinds 1837
Telefoon (09) 52 11 09 – Gent
VOORBEREIDENDE AFDELING - MODERNE HUMANIORA - WETENSCHAPPELIIKE
AFDELING GRIEK .-LATIJNSE HUMANIORA - LATIJNS-WISKUNDIGE AFDELING
Verzorgde opvoeding en degelijk onderwijs in familiale kring. 300 afzonderlijke kamers
met stromend wa ter en centrale verwarming. 4 ha. sportterrein, zwemkom. Infirmerie en
kleinste leerlingen worden aan kloosterzusters toevertrouwd.

St.-Amandusinstituut

INTxRNAAT — EXTERNAAT

onder de leiding van de Broeders der Christelijke Scholen
ST.-MICHIELSSTRAAT 15 — GENT — Telefoon (09) 25 2997

Voorbereidende afdeling
Lager Onderwijs — 6 leerjaren

Middelbaar Onderwijs – Moderne humaniora
—Wetenschappelijke afdeling B
— Wetenschappelijke afdeling A
— Economische afdeling

Bijzondere wetenschappelijke klas
— Candidaat ingenieur

— Candidaat in de wiskunde
— Candidaat in de natuurkunde

Malmberg, Den Bosch,
PEETERS, Drs. H. F. M., Talenpracticumexperimcnt.
1965, 54 pp., f 3.50.
Pelican Books. Daniel J. BOORSTIN, The Americans; M. MORSE, The unattached;
The world in 1984, dl. I en II.
Elsevier, AmsterPLAS, Michel van der, Het tweede dagboek van het Concilie.
dam, 1965. 262 pp., f 7.90.
PLAYFAIR, Giles and Derrick SINGTON, Crime, Punishment and Cure. — Secker
El Warburg, London, 1965, 348 pp., 45 s.
RICOEUR, Paul e.a., Sexualiteit.
(Ambo), De Fontein, Utrecht, 351 pp., f 14.90.
ROECK, Bruno De, De lange tafel, -- Diepgang, Gent, 1965, 44 pp., F. 26.
Salamanderreeks. Louis Paul BOON, Mijn kleine oorlog; Herman HEIJERMANS,
Vuurvlindertje; Top NAEFF, Klein avontuur; John STEINBECK, De felle gloed;
Jacoba van VELDE, De grote zaal. — Querido, Amsterdam, per deeltje f 1.75.
SCHILLEBEECKX O.P., E.,God en mens (Theologische peilingen II). l-- H. Nelissen, Bilthoven, 1965, 216 pp., f 12.90.

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentact in de Handelswetenschappen Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriele ondernemingen of openbare ambten of leraarsambt
Twee studiejaren.

PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie.
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de dietiek — Graduaat
larie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.

VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

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

Instituut Iminaculata
Koninklijke Baan 30 - Telefoon (058) 415.79 - De Panne - aan - Zee
—
—
—

Moderne Humaniora: Economische afdeling
Oude Humaniora: Grieks- Latijnse. — Wetenschappelijke B
Beroepsschool C3

ERKEND DOOR DE STAAT

Externaat Internaat Half-internaat

Zeer gunstig gelegen — dicht bij de zee.

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica
ROGER TECII N ISULI

INSTITUUT

ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

COTE D'OR
eiloçoiade-aididettie

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.051693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica • Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 42 – Tervuren
INTERNAAT – EXTERNAAT
- Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
- Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIËNWOUD
Trams 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

zoals papa,
kleed ik mij in

kammenstraa
antwerpen

Middelbare Handelsschool St.-A loysi as
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE -GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE -GOD

HOGERE GRAAD A6 (2)
LAGERE GRAAD A6 (3)
Zes jaar studie na het Ede jaar van de LAGERE SCHOOL
EXTERNAAT
Inlichtingen en inschrijvingen alle dagen van 9-12 en van 15-18 uur

Ouders, voor uw jongen:

het Suit Stanislasi;2
stituut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
— Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12 - 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 – Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau... .

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

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.

S I ii t-J o z e f I n s t I t a u t

Dochters van
Maria

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Handelsonderwijs
Franstalig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

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

St. - o2EqORIUSIY1StItUUt
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT — Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

IIOGE1IE TECIIMSCIIE SCHOOL SINT LIEVE1
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
Zusters

VAN

de,

ROEY-INSTITUUT

Christeli j ke Scholen

VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS :
—Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
—Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
It. MIDDELBAAR ONDERWIJS
—Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
—Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
—7e Voorbereidende klasse
III. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
— Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de onderscheiden keuze vakken
— Hoger Technische School van de le graad
Scheikundige en klinische afdeling
IV. P.M S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

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.

(4(4 U. L. Vow vim.• /),,tve
Zusters van de H. Vincentius à Paulo
333 — Brussel 8

Steenweg op Ninove

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Externaat
■■•■•■•■#

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

geen schoolgeld
Speciale lessen : D..ctylo

—

kosteloze verzekering

Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
—
Boekhouden
Taal- en Handelsavondschool -

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico- sociaal 41nderzoek.

5/.

V4,(244:,:444-4414,4,

vemy),

Velftzeskc.p.k

St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters var Liefde
van Gent

Diploma van
Brevet van :

GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specializaties
VROEDVROUW
VERPLEEGASSISTENTE
VERPLEEGSTER

Schoolattest van : NURSING HOSTESS

Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

544- 7'4,0%44,4v1/4,4444

Internaat 1 Externaat

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

INSTITUUT GASPOEL
Speciaal Onderwijs voor blinde en gezichtszwakke jongens en meisjes
Bestuurd door de 'Lusters van de H. Vincentius van Dendermonde
HULDENBERG — Tel. 02157.70.21
Kleuter- en Lagere School voor jongetjes en meisjes
Beroepsschool „Huishoudkunde" — Technische School „Handel"
Nederlandse en franse afdelingen
Diploma's en getuigschriften gehomologeerd

gazet uur cAHtwerpeH
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

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

DE ONBEVLEKTE 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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school -- Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

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

3t.- 1ozettôtLtuut - Ziestesit
Tel e foon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31 – Antwerpen – Telefoon 32.79.60

Voorbereidende afdeling: Lager Onderwijs
Oude Humaniora: – Latijn-Grieks
– Latijn-Wiskunde
– Latijn-Wetenschappen
Nieuwe Humaniora: – Algemeen Middelbare
– Wetenschappen A
– Economie

Trefileries Leon Bekaert P. V.B.A. Zwevegem
Het belangrijkste draadtrekkerijbedrijf van Europa
Een bedrijf met meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

í[^3 BEKAERT
KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukken Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 -

Tentoonstellingslaan, 2 -

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

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verPleegassistente aan de
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 SCHOOL
V oor 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

Onze-Lieve -Vrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; 1e bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van Assistente in de psychologie (erkend diploma)
Assistente inzake beroepskeuze (erkend diploma)
Gegradueerde in de logopedie (erkend diploma)
Diploma van Gegradueerde Vertaalster-Tolk (erkenning aanhangig)
Gedradueerde moderne communicatiemedia (Journalistiek)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig aanvragen)
Documentatie aanvragen: jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

ST. NORHERTUS 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
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw

Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen

I. ternaat
79-226 Turnhoutsebaan
BORGERROUT
A.
B.
C.
D.
E.

Half-internaat
Schoenstraat 41

Externaat
Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

Oude Hum a niora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie: Middelbare technische afd. Cl Normaalafd. D
Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C1-D
Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/Al
Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad
Volledig Lager- en kleuteronderwijs

Dagelijks in

e Stanciaarci
geet

en

ieuwo&lad -ortwereld
p
„Beknopt Verslag"
Em. Jaegmainlaan 127, Brussel I

ST.-VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1 KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING : Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/Cl
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT Tel. 050/228.61

BOUWMATERIALEN
N.V. SCHEERDERS van KEItCIIOYE's
Verenigde Fabrieken

ST.-NIKLAAS

Tel. [031 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste•Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
Hoger Technisch Onderwijs Al
DIPLOMA
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER – VROEDVROUW – alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
BREVET
Verpleegster – Verpleegassistente
Nursing Hostess
ATTEST
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlich ti ngen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

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

N i e u w e

A a r d e

De Kongolese mens en zijn toekomst
De eenwording van Europa, de kansen
Dr. R. P. van Kets, O. P.
van het Christendom, de nood in de
Sociografie van het zwarte continent, in het
ontwikkelingslanden, de wereld van
Teilhard de Chardin, Kongo, de ont- bijzonder van Kongo: sociale structuur
kerstening in de wereld, macht en on- van de traditionele gemeenschap; situatie
macht van Amerika: dit zijn enkele van van de persoon in deze gemeenschap; inde brandend actuele vraagstukken die werking van de Europese cultuur.
in de serie ,,Nieuwe Aarde" van dicht- 186 blz. - geb. 150 F/f 11.50.
bij worden besproken.
Wij en Amerika
Jacques Maritain. Nederlands van Liesbeth van Waele.
Balans van het hedendaagse Amerikaanse
leven: het materialisme, het rassenproHet visioen van Teilhard de Chardin bleem, het sexuele vraagstuk, huwelijk en
Prof. Dr. P. Smulders, S. J.
geluk, enkele Amerikaanse illusies.
Een poging tot theologische waardering. 178 blz.-geb. 96 F/f 7.50.
De auteur wil met dit boek bijdragen tot Christendom en Kerk in onze tijd
een beveiliging tegen de gevaren die in Karl Rahner, S. J. Nederlands van M. J. J.
Teilhards geschriften schuilen. Bij hoge
van Loosdrecht. Voorwoord van Prof.
waardering en diepe bewondering voor
zijn gedachten helpt de auteur de lezer tot Dr. A. Dondeyne.
die kritische houding, waardoor zij eerst Het probleem van het Christendom in
waarlijk vruchtbaar kunnen worden. Het deze tijd is niet dat van een terugkeer der
boek van Dr. Smulders werd al in zes talen Middeleeuwen, maar van een teruggrijpen
naar de gaafheid van de oorspronkelijke
vertaald.
Vierde druk - 368 blz. - geb. 175 F/f 12.90. geloofsboodschap, zoals deze door Christus aan zijn apostelen werd overgemaakt.
Tweede druk - 128 blz. - geb. 90 F/f 5.90.

De ontkerstening van de moderne
wereld
U i t z i c h t
J. V. Langmead-Casserley. Nederlands van
M. J. J. van Loosdrecht. Inleiding van
v a n o n z e w e r e l d
Dr. J. H. Walgrave, O. P.
Apologetisch essay van een Anglicaanse
cv*a>j> door Garand J. Dc Oifcq
theoloog, dat door inhoud, stijl en stemlm hUtkm
ming sterke gelijkenis vertoont met het
Herman Rtvhm>
werk van Chesterton: gezonde zin, verChmk Y,m ÈW.5
trouwen in het menselijk intellect, openNico Versluis
heid voor het sociale, optimisme zonder
dromerij, Engelse humor.
192 blz. - geb. 90 F/f 6.90.
De wereld verwacht de Kerk
Bijdragen van twintig vooraanstaande
katholieke leken, o. m. Vittorino Veronese,
Gertrud von Le Fort, Joseph Folliet, Bruce
Marshall, Christopher Dawson, Konrad
Adenauer, Karl Stern, Giorgio La Pira,
Hermann Baur, Ann Blyth. Compendium
Nieuwe Aarde Deselée De Brouwer
over de toestand van de Kerk over de
wereld. Nederlands van Dr. W. van Zoeterwoude.
12 foto's- 288 blz. - geb. 160 F/f 11.90.
De
Grote Zorg
Uitzicht van onze wereld
Mgr.
L. De Vooght (Het christelijk univerB. De Clercq - S. IJsseling - J. Mertens salisme
en de zending van de Kerk) H. Parret - H. Roelants - Cl. van Reeth J.
H.
Walgrave,
O. P. (De heilshistorische
N. Versluis.
verhouding
tussen
de Kerk en de nietZeven jonge filosofen bezinnen zich over
christelijke
godsdiensten)
- Th. H. Bot (De
een wereld die door wetenschap, techniek,
problematiekder
onderontwikkelde
landen.
psychologisch onderzoek, sociaal beleid,
Politieke
en
missionaire
aspecten)
kunst en geloof een uitzicht heeft verR.
Derine
(Christendom
en
dekolonisatie)worven, dat wij niet meer vanzelfsprekend
Fr. Houtart (De Kerk tegenover de maatvinden.
schappelijke
veranderingen in Latijns176 blz.-geb. 120 F/f 9.90.
Amerika),
P.
Ruys,
S. J. (De grote mogendEuropa, wezen en roeping
heden),
V.
A.
Werck
(Sociaal-econoChristopher Dawson. Nederlands van
mische
aspecten
van
het
vraagstuk der
G. Steffens. Inleiding van Prof. Dr.
ontwikkelingslanden
in
internationaal
perH. Brugmans, rector van het Europaspectief. De taak van het Westen).
college te Brugge.
Een der beste Europese cultuurfilosofen Het ideaal en de plicht tot christelijke
geeft hier zijn inzicht weer over de wezen- naastenliefde aanwakkeren en de geschikte middelen tot steeds nieuwe apostolaatsheid en de roeping van ons werelddeel.
taken
in het internationaal
Symposium
Symposion
II: Energie leven aanwen224
blz. - geb.I:90Convergentie
F/f 6.90.
den,
dit
zijn
de
bekommernissen
deze
Tweede
Jaarboek
van deStichtingvan
Teilhard
Eerste Jaarboek van de Stichting Teilhard
zeven
auteursMet
bij bijdragen
het bestuderen
van de
Chardin.
van Josue
de
de Chardin waarin volgende medewerkers de
zending van
hetDelcourt,
Christendom
in deLambilontAlbert
Maurice
hun visie weergeven op de problemen van Castro,
wikkelingslanden.
Bertrand Russell, Ignace Lepp,
de convergentie: R. Leys, Robert Linssen, liotte,
Paul
André
André Ligneul, Jean Hiernaux, Julian Didier
152 blz.Lazard,
- geb. 120
F/f Chauchard,
8.90.
Huxley, Paul Duroux, Francois Meyer, Ligneul, Jean E. Charon, Jean-Pierre
Didier Lazard, Jean Charon, Paul Chau- Blanchord.
In voorbereiding.
chard.
17 X 21 cm - 116 blz. - ing. 60 F/f 4.25.
DESCLÉE DE BROUWER

Bijlage bij « Streven », Juni 1965
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D e m e n s in O o s t e n W e s t ,
in o u d h e i d e n h e d e n , i n zijn
d e n k e n , zijn s t r e v i n g e n en
z i j n g e d r a g i n g e n , d o o r wijsgeren en s p e c i a l i s t e n bestud e e r d en b e s c h r e v e n . Het
b o e i e n d e s p e l v a n h e t denken w o r d t in de P h i l o s o p h i c a - b o e k e n t o e g a n k e l i j k gemaakt voor een ruim belangstellend publiek.

D D B

jaspers
.Bergson
liet griekse drama
en de
westerse mens

L ^Il.vrii'itu-heal
aspers
artre
G.MarceljM'. H e i d e g g e r
M.Scheler
Husserl

-

rgson
.L.Brurischvicg
B.Croee
B . F/ l/. ihn-haiski •
Whitehead

philosophica

Het Griekse Drama en de Westerse Mens
door Dr. R. Stock.
De aandacht gaat hier naar de ideële inhoud van de
bewaarde toneelstukken van Aischulos, Sofokles en
Euripides. Het gaat over momenten waarvan later is
gebleken, dat zij een blijvende waarde hebben gehad
voor wat men nu de westerse beschaving noemt.
,,Een groot en ongemeen rijk boek" (Boekengids).
324 blz. - Ing. 125 F/f 9.50, geb. 150 F/f 10.90.
Geschiedenis der hedendaagse Europese Wijsbegeerte
door I. M. Bochenski. Nederlandse vertaling van
M. Duchateau.
,,Dit is een meesterlijk boek: breed van opzet, diep van
inzicht, nauwkeurig in zijn documentatie, helder en
suggestief geschreven. De auteur verstaat de moeilijke
kunst afstand te nemen tegenover eigentijdse stromingen: onverbiddelijk weerf hij het secundaire, om het
voornaamste in het volle licht te stellen" (De Linie).
332 blz. - Ing. 75 F/f 6.90
De wereldbeschouwing van het kommunisme
door Dr. H. Falk. Nederlands van H. G. Aerts.
De Sovjetunie heeft door haar welhaast vijftigjarig
bestaan bewezen dat ze ernstig dient genomen. Zij
vertegenwoordigt in de wereld een uniek sociaal experiment, dat elke vroegere hervorming of omwenteling
in grondigheid overtreft. Hoewel over de ideologie van
het communisme een overvloed van populaire en wetenschappelijke literatuur is verschenen, blijft dit kort,
zakelijk en met een aantal rechtstreeks uit het Russisch
vertaalde documenten verrijkte boek, vooral in deze tijd
uiterst lezenswaardig.
148 blz. - Ing. 75 F/f 6.50, geb. 100 F/f 7.90

Platoon
door Karl Jaspers. Nederlands van Dr. W. van Zoeterwoude.
De bekende Zwitserse wijsgeer en hoogleraar wijdt
hier een uitgebreide studie aan de figuur en de werken
van Platoon. Hij biedt tevens een zeer belangwekkend
betoog over het Platonisme en zijn invloed op het
denken tot op heden. „Een monumentaal werk" (De
Nieuwe Gids).
144 blz. - Ing. 75 F/f 6.50, geb. 100 F/f 7.90
Basisculturen van de Europese Mens
door Prof. Dr. P. Lambrechts, Dr. C. L. Beukers,
Prof. Dr. W. Peremans en Prof. Dr. K. Roelants.
Vier belangrijke studiën respectievelijk over de Keltische
opvatting van de mens, over de typering van de Oudgermaanse mens, over de mens in de Griekse cultuur
en over de mensopvatting in de Romeinse beschaving.
Hier komen telkens vooral ter sprake: de verhouding
tot de godheid, het probleem van leven en dood, de
familie, het gezag, de stamgenoten en de vreemden.
144 blz. - Ing. 75 F/f 6.50, geb. 100 F/f 7.90.
De Oosterse Mens
door Prof. Dr. J. J. Houben, Prof. Dr. E. Lamotte,
Prof. Dr. J. L. Mullie en Prof. Dr. A. Scharpé.
Meer dan ooit staat het Oosten in het brandpunt van
de wereldbelangstelling. Het kwam terecht in de politieke smeltkroes en ondergaat er het geweldigste
cultuurconflict van zijn voordien minder bewogen geschiedenis. Over de visie op de mens bij de Mohamedanen, de Boeddhisten, de Confucianisten en de
Indiërs wordt in dit boek uitvoerig gehandeld.
136 blz.-geb. 96 F/f 7.90

Wijsgerige bezinning op de mens

philosophica

door Mgr. L. De Raeymaeker, Prof. Dr. A. Dewa
Prof. A. G. M. van Melsen en Prof. Dr. G. Verbeke.
Vanuit een verschillend historisch standpunt belichten
vier eminente wijsgeren hun visie op de mens. De natuurfilosoof van Melsen behandelt meesterlijk de materialistische visie. Hij waarschuwt voor een te gemakkelijke en ongenuanceerde beoordeling waarmede men
soms het materialisme wil doodverven. Prof. Verbeke
verduidelijkt het spiritualisme vanuit de werken van
Platoon en het Griekse denken. Het hylemorfisme van
Aristoteles, hernomen door Thomas van Aquino,
wordt kundig samengevat door Prof. de Raeymaeker
die dit systeem enigszins opfrist met enkele hedendaagse tinten. Prof. Dewaelhens tenslotte was de
geschikte man om de fenomenologische visies van
Husserl en Heidegger uitte leggen.
168 blz. - Geb. 125 F/f 9.90.
De Negro-Afrikaanse Mens en zijn cultuur
door Prof. Dr. R. Dellaert, Prof. Dr. Th. The
Prof. Dr. J. Jacobs en Prof. Dr. H. Burssens.
Is het grote publiek vrijwel goed ingelicht over de
politieke gebeurtenissen en de economische moeilijkheden van Afrika ten zuiden van de Sahara, dan kan
hetzelfde niet worden gezegd voor wat het cultureel
patrimonium van deze gebieden betreft. Nu het zwarte
Afrika voortdurend in het nieuws staat, wordt deze
publicatie een bron van kennis over het wezen en de
uitdrukking van de Afrikaanse mens. Situering van de
primitieve mens (Prof. Dellaert), De mens in de Bantoewereld (Prof. Theuws), De Negro-Afrikaanse mens in
zijn taal- en woordkunst (Prof. J. Jacobs) en De Afrikaanse
en zijn
beeldhouwkunst
sens). -mens
168 blz.
- Geb.
140 F/f 11.50.(Prof. H. Burs-
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Het dogma in het leven der Kerk
JAC. MULDERS S.J.

I
ANDAAG de dag over het dogma schrijven is geen gemakkelijke
V zaak. Niet zozeer dat er al niet over gedacht en geschreven is.
Maar de tijd die we doormaken en de geestelijke stromingen die het
denken beïnvloeden, zijn niet altijd gunstig voor een werkelijke aanvaarding van het dogma. Men zal het dogma notioneel nog wel ergens
weten te plaatsen, maar in de geloofsbeleving blijft het vaak een
Fremdkiirper. Nu is dit feit niet al te tragisch op te vatten, want hoewel het dogma een voorname uiting van het geloof der Kerk is, is het
niet de enige en voornaamste. Toch kan het niet ongestraft worden
verwaarloosd: onder de geloofsuitingen neemt het dogma (we bedoelen
hiermee het dogma in de formele zin van het woord: die eigenschap
der verschillende geloofsuitingen, waarin zich de inhoudelijke norm
van het geloof als zodanig manifesteert) een eigen plaats in, het brengt
een eigen karakter van het geloven naar voren. Verwaarlozing of
onderwaardering van deze vorm brengt, zoals steeds, ook verarming
van de inhoud met zich mee. Hetzelfde geschiedt bij overwaardering
en eenzijdige benadrukking van het dogma.
Dat het dogma voorwerp van kritiek is, heeft allerlei oorzaken.
Vooreerst de verschijningsvorm van het dogma. Het dogma roept
gemakkelijk de associatie op van: harde formule. Dogmatisme betekent
verstarring en dood. Deze associatie is in de loop der tijden ontstaan,
omdat de wijze waarop men het dogma heeft gehanteerd, niet altijd
gelukkig was: het dogma heeft vaak als een tweesnijdend zwaard
gefungeerd.
Een tweede oorzaak van bezwaren ligt dieper. Zij verwijt aan het
dogmatisch geloof, dat het de pretentie zou hebben, de waarheid omtrent God feilloos zeker in formuleringen vast te leggen. Vaak wordt
dit verwijt nog uitgewerkt met een verwijzing naar het waarheidsbegrip,
dat aan alle dogma's ten grondslag zou liggen, als zou nl. de waarheid
een in onze begrippen aanwezig exact spiegelbeeld zijn van de werkelijkheid. Waar deze werkelijkheid (i.c. God) onveranderlijk is, is dus
ook de formule onveranderlijk. Daar stelt men tegenover, dat de waarheid van onze kennis mede door de situatie van het kennend subject
wordt bepaald. Daar deze situatie zich in de loop der eeuwen heeft
gewijzigd, heeft dit ook gevolgen voor de waarheid. Onveranderlijkheid
der waarheid zal -- hoe paradoxaal het ook klinken mag — in zich een
moment van veranderlijkheid moeten bezitten. In dit verband valt vaak
het woord essentialisme als typering van een soort denken dat alleen
*) Dit artikel vormt een hoofdstuk uit het boek De kerk van binnen, dat het volgend jaar zal verschijnen bij Lannoo.
19 Streven - Jrg. XVIII. Deel II - juli 1965
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belangstelling heeft voor de dingen 'in zich', en dat, terwille van de
objectiviteit, zoveel mogelijk abstractie maakt van het kennend subject.
Dit kan echter onmogelijk opgaan van de geloofskennis, die allesbehalve
een ongeïnteresseerde kennis is. Geloven is een uiterst persoonlijke
aangelegenheid, een existentiële kennis. Het dogma nu verschijnt in de
verschillende dogmatische formules op een vrij zakelijke en koele wijze:
dogmatische formules komen inhoudelijk hierin overeen, dat ze nogal
ontisch van karakter zijn, dat hierin meer belangstelling aanwezig is
voor hoe de heilswerkelijkheden 'in zich' in elkaar zitten dan voor de
betekenis voor het concrete geloven. Vergelijkt men bv. de bijbelse
christologie met die van Chalcedon (451), dan heeft er een verschuiving plaats gevonden van het historische naar het ontologische, van het
werk naar de Persoon van Christus. Hetzelfde zou men met andere
voorbeelden kunnen aantonen (het begrip 'persoon' in de Drieëenheidsleer, 'substantie' in de leer over de eucharistie, 'forma' in de leer over
de rechtvaardiging ) . We verraden geen geheim als we zeggen dat de
huidige gelovige daar geen raad mee weet: de gedachtenwereld en
categorieën der dogma's zijn ontleend aan een leefwereld die niet meer
de onze is. Vaak wordt het zo geformuleerd: tegenover het bijbels denken, dat concreet en personalistisch is, staat de dogmatische gedachtenwereld, die statisch is en abstract, Harnack schreef een groot werk
om aan te tonen, dat het dogma niet een ontvouwing van het evangelie
was, maar de hellenisering ervan. Daarom wilde hij terug naar een
zuiver evangelisch christendom, Hoewel Harnacks visie niet zomaar
luchtig kan worden weggewuifd, kan men wel zeggen dat ze, wetenschappelijk genomen, achterhaald is.
Een laatste factor die het goed functioneren van het dogma bemoeilijkt, is het feit dat het in de wederzijdse contacten tussen christenen
van verschillende confessies altijd weer het dogma is dat als een barrière
optreedt: in gebed, getuigenis en diakonie kunnen we een heel eind met
elkaar mee, maar zodra het dogma aan bod komt, ervaren we de scheiding heel duidelijk. En daar het verlangen zeer levendig is, datgene na
te streven wat ons verenigt en waarin we één zijn, brengt dit met zich
mee dat het dogma ofwel de dogmatische benadering van het geloof
een moeilijke tijd doormaakt, niet zozeer in de wetenschappelijke theologie alswel voornamelijk in de meer populaire uiteenzettingen. En
ook dit niet helemaal zonder reden. Paus Johannes zag als program van
het Concilie niet zozeer het opstellen van nieuwe dogma's als wel het
vernieuwen van het leven der Kerk. Maar bij hem zat daar niet een
onderwaardering van het dogma achter, maar wel het praktisch inzicht,
dat de dogma's op zich — de Kerkgeschiedenis bewijst het — niet in
staat zijn, de Kerk één te doen zijn.
Al deze bezwaren zou men kunnen samenvatten in deze vraag: is
het niet een kerkelijke zelfoverschatting, bindende uitspraken over God
en mens te doen? Wordt zodoende niet het Woord Gods, dat niet
gebonden is (2 Tim, 2, 9) , toch in boeien geslagen.
Tegenover deze onderwaardering van het dogma staat een overwaardering, die — uitgaande van wat we hierboven als 'spiegelbeeld'-
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theorie ontmoetten — als volgt redeneert: de waarheid Gods is onveranderlijk, en dus ook de formulering dier waarheid. Ook deze formulering heeft een boventijdelijk karakter, juist als formulering. En daar
het dogma grondslag is van het concreet kerkelijke leven, zal ook dit in
verschillende opzichten onveranderlijk moeten zijn (men denke aan
allerlei bezwaren tegen de liturgie-vernieuwing, aan de discussies op
het Concilie rond de kwestie der collegialiteit etc.) . Voor deze richting
is de huidige ontwikkeling der Kerk een gevaarvolle, omdat de onveranderlijkheid der Kerk daardoor bedreigd wordt.
Het is natuurlijk ondoenlijk, in het kader van een artikel op alle
vragen uitvoerig in te gaan. Daarom zal op enkele kernvragen worden
ingegaan, die vanzelf licht werpen op allerlei concrete gevallen. En
een eerste, zeer voorname vraag luidt: waar komt het dogmatisch karakter van het geloof vandaan?
We hoorden van Harnack, dat het dogma gevolg is van de hellenisering van het evangelie. Nu is het niet te betwijfelen, dat de oudkerkelijke dogma's ( Nicea, Chalcedon) hierin overeenkomen dat ze
in hun terminologie bepaald worden door het gesprek tussen Christendom en Hellenisme: uitdrukkingen als ousia, homoousios, hypostasis
zijn aan het griekse denken ontleend. Ook kan niet worden ontkend,
dat in deze uitspraken het heilshistorisch perspectief op de achtergrond
is getreden en voor een meer ontologische benadering plaats heeft gemaakt. Maar onze vraag luidt: is deze ontwikkeling legitiem en in overeenstemming met de Schrift?
Een analoog probleem beheerst de huidige exegese. Men staat voor
de volgende vraag. In Jezus' verkondiging, zoals ze ons door de N.T.ische auteurs wordt overgeleverd, vinden we twee lijnen, twee benaderingswijzen, die weliswaar zeer nauw samenhangen en toch niet gelijk
zijn en in hun onderscheidenheid moeten worden gehandhaafd, op
straffe van ontrouw aan de Schrift: eschatologie en theologie, oproep
tot geloofsbeslissing en Godsopenbaring. Deze twee lijnen treden naar
voren, wanneer men de ethische voorschriften van Jezus op hun motivering onderzoekt. In de aan K. Rahner aangeboden feestbundel Gott in
Welt (1964) staat een bijdrage van de Erfurter exegeet H. Schurmann
(Bd. I, 579 r 607) , waarin dit probleem uitvoerig wordt behandeld. In
het hier volgende steunen we op Schurmanns uiteenzettingen.
Wanneer men Jezus' eisen op hun motivering onderzoekt, blijkt dat
ze niet uitsluitend en op de eerste plaats gebaseerd zijn op de nabijheid
van het Rijk Gods, maar op God, die in zijn komen Zichzelf openbaart.
De Leben-Jesu-Forschung worstelt met het probleem, hoe de eschatologische uitspraken te rijmen zijn met de ethische voorschriften, die
onmogelijk als crisis-geboden kunnen worden verklaard. Men heeft in
vroeger jaren geprobeerd, verschillende voorschriften van Jezus als
'uitzonderingswetgeving' te verklaren, als een soort noodrecht, dat in
een crisis-situatie het normale bestel der dingen opheft, zoals bv. in een
oorlog kan gebeuren. Dat was de hoofdgedachte van Albert Schweitzer
in zijn beroemd werk over Die geschichte der Leben-jesu-Forschung
(1913) . Maar dit standpunt was niet houdbaar, omdat bv. het dubbele
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gebod der liefde een gebod voor alle tijden is en niet gemotiveerd wordt
vanuit het naderend einde, maar vanuit Gods Heer-zijn ( zie Mk 12, 2831) . De existentie-theologie onder leiding van Bultmann heeft Schweitzers standpunt dan ook verlaten, doordat ze de algemene voorschriften
van Jezus ziet als oproep (kerygma) tot geloofsbeslissing, waardoor de
mens door de verkondiging geconfronteerd wordt met de eis tot persoonlijke beslissing, die het geloof is: afstand doen van alle steunpunten: openbaring is geen mededeling van nieuwe steunpunten in de
vorm van goddelijke waarheden, ze is het in-Frage-Stellen van al datgene waarop de mens meent te kunnen steunen: openbaring is het hier
en nu geschiedende en aanvaard wordende kerygma. Dit princiep
vormt voor Bultmann hèt interpretatie-princiep van de exegese en voert
tot de zg. Entmythologisering. Schurmann laat in zijn artikel zien, dat
deze visie geen volledig recht doet wedervaren aan de bijbelse teksten.
Jezus motiveert zijn voorschriften niet alleen vanuit de existentie en
eschatologie, maar vanuit God in zijn anders-zijn dan wij: God roept
ons tot beslissing, omdat Hij tot ons komt als de Heer en onze Vader:
Gods eisen vinden hun fundament uiteindelijk in Hemzelf: omdat Hij
volmaakt is, moeten ook wij volmaakt zijn (Mt. 5, 48) , omdat Hij Heer
is, moeten we Hem en onze naasten beminnen (Mk. 12, 28 ss.) , omdat
Hij onze Vader is en zijn zon laat schijnen over goeden en bozen,
moeten we onze vijanden liefhebben (Mt. 5, 45 - 47) . Hij zorgt voor
ons als Vader en daarom mogen we ons niet laten beangstigen door
overdreven zorg voor wat nog komen gaat (Mt. 6, 25 - 34) . Alvorens
te bidden om de komst van het Rijk, moeten we smeken om de heiliging
van de Naam Gods ( Mt. 6, 9 - 10) . Uit dit alles blijkt, dat hoewel
Jezus' ethiek gericht staat op persoonlijke beslissing, zij in haar motivering en inhoud zich niet alleen beroept op het voorhanden einde of
zich laat bepalen door onze situatie, maar ook een theologisch karakter
bezit, d.w.z. in de eisen openbaart zich God. Zodat Jezus' eisen zodoende een dubbele motivering hebben vanuit de eschatologie en de theologie, ze zijn kerygma en oproep tot beslissing, omdat ze openbaring van
God zijn. De enige verklaring die aan deze tweeheid recht doet, ligt in
het Zoonsbewustzijn van Jezus. Het is daarom niet toevallig dat meerdere hedendaagse exegeten, waaronder leerlingen van Bultmann, een
sterker verband wensen te leggen tussen Jezus' ethiek en eschatologie
enerzijds en zijn zelfbewustzijn anderzijds. Dit zelfbewustzijn, dat beter
wordt uitgelegd als een fundamentele, langzaam tot aanschouwelijkheid komende intuïtie dan als een groot complex expliciete begrippen
over God en wereld, onderscheidt zich inhoudelijk van het bewustzijn
der profeten hierin dat Jezus zich bewust is van een exclusieve verhouding tot de Vader ('Mijn Vader' tegenover 'Uw Vader' ), van een
radicale volmacht, waardoor Hij het heil niet slechts aankondigt zoals
de profeten voor Hem, maar het in Persoon is. Met Ridderbos mogen
we zeggen: „De kennis van de Vader is van de Zoon afhankelijk
(Mt. 11, 27) . Dat hiermee niet slechts een intellectueel kennen is
bedoeld, maar zulk een kennen, waardoor een persoonlijke relatie tot
stand komt, ligt in de aard van heel het evangelie. Deze openbaring
van de Vader door de Zoon rust daarom in heel zijn werk; zij is
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onlosmakelijk verbonden aan hetgeen Hij voor de zijnen doet, tot
vergeving der zonden" (De komst van het koninkrijk, Kampen, 1950,
pp. 213 - 4) . Jezus' verkondiging is oproep tot geloofsbeslissing, doordat ze ons confronteert met Gods denken over en spreken tot ons.
Dit spreken is dus niet een louter theoretische mededeling van zijn
wezen, maar openbaring van wat Hij voor ons wil zijn en is. Gods
spreken in Jezus is niet slechts antwoord op de vraag die wij zijn, maar
het is een antwoord dat zelf pas de vraag die we zijn, in alle diepte
stelt en tot beslissing oproept. In die zin is Jezus' spreken openbarend
en daardoor geloofverwekkend.
Naast dit probleem betreffende Jezus' eigen prediking stelt het
Nieuwe Testament ons voor een tweede feit van grote betekenis voor
ons vraagstuk. Het gaat hier om het feit dat we in het Nieuwe Testament de overgang waarnemen van de verkondigende Jezus naar de
verkondigde Christus. Voor de Oerkerk is Jezus niet slechts verkondiger van het Rijk Gods, maar Hij vormt de kerninhoud van de apostolische verkondiging. De kracht der verrijzenis manifesteert zich hierom in de prediking dier verrijzenis (waarover Paulus vaak spreekt in
zijn brieven) , omdat in en door die verrijzenis de Heer zelf levend
werkzaam is, waaraan God voor ons grote dingen heeft gewrocht
( Hand. 2, 36) . In de verkondiging ontstaan zodoende formules die er
op uit zijn, dit heilsfeit der verrijzenis in zijn onaantastbaarheid naar
voren te brengen, zoals b.v. de liturgische uitroep: Jezus is de Heer
(Rom. 10, 9; 1 Kor. 12, 3; Fil. 2, 11; Openb. 22, 10) . Deze formule is,
wat het woord Kyrios betreft, ontleend aan de religieuze omgeving
(keizercultus) , maar krijgt in de mond van de Oerkerk een veel diepere
zin, temeer omdat het tevens de Godsnaam (Jahweh) in het griekse
Oude Testament was. Wat gebeurt hier eigenlijk? De uiteraard alle
voorstellingsschema's overstijgende en doorbrekende verrijzeniservaring wordt in deze kernformule taal en woord, deze verwoording hoort
zelfs tot het verrijzenisgebeuren. Zoals H. Schlier, een vooraanstaand
exegeet, zegt: de verrezen Heer geeft zich in zijn verschijningen over
aan de getuigen en hun woord. Dit woord ontvangt zijn eigenlijke
betekenis dus niet primair vanuit de wereld waaraan het ontleend
werd, maar vanuit de ervaring van de zich manifesterende Heer. Wat
de getuigen als onomstotelijk hebben ervaren, neemt in hun woord een
onomstotelijke gestalte aan: de formule „Jezus is de Heer'' is niet een
zakelijke mededeling, ze is een belijdenis, waarin echter de Heer zelf
aan het woord kan komen, en daarom is het tevens openbaring. De
onomstotelijkheid der verrijzenis (cfr. Rom. 6, 9) werkt zich uit in de
aard van het getuigenis (cfr. Hand. 4, 20) . Zodoende is de belijdenis
„Jezus is de Heer'' een formule, waarin het normerend karakter van de
heilswerkelijkheid tot uitdrukking komt, ze heeft een dogmatisch karakter.
Hetzelfde zien we in een andere kernformule, 1 Kor. 15, 3 - 5, een
tekst die de oudste formulering van de christelijke verkondiging is.
Ook van deze tekst moet worden gezegd, dat hij niet een zakelijke
mededeling is (degene die haar overlevert, is er ten hoogste bij geinteresseerd), ook niet een vermaning zonder meer, maar een apostolische
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overlevering waarin de beslissende norm van het geloof aan het woord
komt: het apostolisch geloof belijdt zijn eigen norm en basis en is dus
tevens openbarend. Ook deze tekst heeft een uitgesproken dogmatisch
karakter.
Onze beschouwingen over de prediking van Jezus en de Oerkerk
samenvattend mogen we zeggen: in deze verkondiging realiseert zich
Gods heilshandelen als een handelen voor ons; de prediking der verrijzenis hoort tot de verrijzenis; toch is de verrijzenis des Heren méér
dan die prediking alleen; daarom verwijst die prediking naar datgene
wat haar overstijgt en tegelijk haar diepste norm is, de levende Heer
zelf; Jezus' eigen verkondiging is een handelen Gods voor en aan ons;
maar Gods handelen aan ons reikt verder dan alleen de verkondiging
ervan, zodat Jezus' prediking uitdrukkelijk verwijst naar Hem Die er de
diepste norm van is, de Vader. Om deze reden is er in de prediking
van Jezus en de Oerkerk een dogmatisch aspect.
Deze constatering voert ons tot de tweede hoofdvraag: wat is de
functie van het dogma en hoe beïnvloedt deze functie het litterair genre
der dogmatische formule? Hiertoe gaan we nog even nader in op het
wordingsproces der dogmatische formules in het Nieuwe Testament.
De belijdenis „Jezus is de Heer" is een daad van geloof: dit geloof
is meer dan de formule, maar kan toch niet zonder, omdat nl. Gods
heilshandelen zelf een woordgestalte moet hebben. Deze woordgestalte
is noodzakelijk omdat het een gebeuren onder personen betreft. Voorzover de formule een dogmatisch karakter heeft, kristalliseert zich
daarin ook het geloof sverstaan, dat wezenlijk tot het horen (cfr. Rom.
10, 17) behoort. Daarom maakt de beslissing van de gelovige Oerkerk
deel uit van de openbaring. Het Woord Gods ontstaat niet buiten de
Kerk: in de oerchristelijke belijdenis „Jezus is de Heer" zit een keuze
van die Oerkerk verdisconteerd. Uit het voorhanden zijnde uitdrukkingsmateriaal heeft men de benaming 'Heer' gekozen, die het best
geschikt was om uitdrukking te zijn van de fundamentele paaservaring.
In de naam 'Heer' komt dan tot uitdrukking de meerwaarde van Gods
handelen in en door Christus t.a.v. de Kerk. De keus voor het woord
'Heer' geschiedt dus vanuit de onmiddellijke intuïtie van datgene wat
de Oerkerk als normerend voor het geloof beschouwde. De formule is
dus niet op zichzelf dogmatisch. De woorden „Jezus Christus is van de
doden opgestaan volgens de Schriften" (1 Kor. 15, 4) zijn op zich
nog geen dogmatische formule, daar de uitdrukking „van de doden
opstaan" zo vaag kan worden verstaan, dat daardoor van het eigenlijke
verrijzenisgeloof niet veel meer overblijft. „Jezus is verrezen, Jezus is
de Heer" betekent in de mond der Kerk méér dan dat Jezus in onze
gedachten en herinnering nog voortleeft. Dit betekent het ook, maar
alleen in functie van een veel diepere betekenis: Hijzélf leeft in zijn
Kerk. Dat is de dogmatische portée der verrijzenisverhalen, die niet
bedoeld zijn om allerlei inlichtingen te verschaffen over de fysische
condities van de verrezen Heer. Deze verhalen spreken in termen, aan
onze aardse tijd en ruimte ontleend, en brengen daarin de verrijzeniservaring tot uitdrukking: Hij leeft, de dood heeft geen macht meer over
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Hem. Jezus is verrezen omdat wij Hem als zodanig belijden, maar wij
kunnen Hem als verrezen Heer belijden, omdat Hij zichzelf als zodanig
te ervaren heeft gegeven en (zij het op een andere wijze) nog geeft.
In de dogmatische uitspraak „Jezus is de Heer" wordt het normatief
karakter van dit feit voor ons normatief, doordat de Oerkerk het onder
woorden brengt. Deze normatieve verwoording kon zonder de medewerking van de getuigen niet tot stand komen, deze medewerking was
onontbeerlijk: als de apostelen er nooit over zouden getuigd hebben,
zou de verrijzenis ook geen betekenis hebben gehad (vgl. de opdracht
van Hand. 10, 40 - 42). Maar dit getuigenis was tegelijkertijd ook
onontkomelijk omdat de verrijzeniservaring zo overweldigend was:
„Wij kunnen niet zwijgen over wat we gezien en gehoord hebben"
(Hand. 4, 20) . Zodoende hoort de normatieve belijdenis der Oerkerk
zelf tot het Woord Gods, is openbarend.
Hiermede is in princiep al antwoord gegeven op onze tweede vraag
naar de functie van het dogma. De verkondiging der Kerk moet een
dogmatisch karakter hebben, wil ze niet langzamerhand 'verdampen'.
Onze benadering heeft in zoverre een eenzijdig karakter dat nog niet is
aangetoond, hoe het dogmatisch element in die verkondiging altijd
moet functioneren in samenspel met de andere geloofsuitingen van de
Kerk. Dit zal in een volgende bijdrage gebeuren. En wanneer zo de
functie van het dogma voldoende duidelijk is geworden, krijgen we
een criterium in handen om antwoord te geven op een derde hoofdvraag, die betrekking heeft op het dogma in materiële zin: welke
dogma's zijn er? Is er onder de dogma's een niveauverschil aan te
geven? Hoe de dogma's te interpreteren?

De christen en de
communistische maatschappij
JAN P. SCHUYF

Het communisme van moren
III
9
AN een mens onder het communisme leven? Kan een christen in een communistische maatschappij een oprecht belijdend christen blijven, zonder
dat zijn maatschappelijke status daarbij gevaar loopt ? Of concreter gesteld: is
het mogelijk, dat marxisten en christenen samen een leefbare maatschappij
opbouwen, samen sociaal-economische problemen bespreken en oplossen, dus
samen rond de tafel gaan zitten om gemeenschappelijke kwesties te behandelen,
terwijl beide partijen toch hun eigen levensbeschouwing bewaren?
Velen zijn geneigd in het gunstigste geval nog slechts een water-bij-de-wijnchristendom te zien overblijven. In een nog pessimistischer visie zal in een dergelijk geval van samenwerken en samen praten nog slechts de schijn van een
christendom overblijven, waarbij het 't marxisme dan niet moeilijk zal vallen
ook de laatste geloofsresten mettertijd te doen verdwijnen, mogelijk met geweld, waarschijnlijker via de soepele weg der geleidelijkheid.
Zelfs een geringe kennis van de recente geschiedenis v an het communisme is
al voldoende om deze visie op de co-existentie tussen marxisten en christenen te
rechtvaardigen. En een objectief historicus zal moeten erkennen, dat de gevallen
waarin de communisten de godsdienst met rust lieten, bepaald werden door een
politiek opportunisme. Men denke slechts aan de welwillende houding die
Stalin aannam ten opzichte van de orthodoxe kerk, toen hij de hulp en steun
van de patriarch nodig had in de strijd tegen Nazi-Duitsland.
In twee vorige artikelen hebben wij er echter op gewezen, dat de destalinisatie niet alleen een politieke omwenteling, maar ook een mentaliteitsverandering
binnen het communisme betekent. Kenmerkend voor deze mentaliteitsverandering noemden wij het ontstaan van humanistische en tolerante visies, en in dit
verband wezen wij er op, dat bij vele vertegenwoordigers van dit gedestaliniseerde marxisme de wens leeft om met andersdenkenden in gesprek te komen.
Wij wezen in dit verband reeds op het ons inziens uiterst belangrijke 'testament' van Togliatti, waarin een dringende oproep gedaan werd om samen te
werken en samen te praten met christenen van een 'linkse signatuur'.
Doch niet alleen in een katholiek land als Italië, maar ook elders - en met
name in Oosteuropa -- kan men dergelijke verlangens signaleren. Zo pleitte
onlangs het weekblad Literarni Noviny (orgaan van de Tsjechische schrijversbond) voor een dialoog tussen het marxisme en de katholieke kerk. Deze dialoog is volgens het blad „niet alleen mogelijk, maar historisch zelfs noodzakelijk". Tegelijkertijd werd in een ander Tsjechisch tijdschrift, Kulturni Zivot,
over dit onderwerp het volgende geschreven: „Marxisten kunnen in strikte
trouw aan de opvattingen van het leninistische marxisme zeer wel beslissen tot
een dialoog met de Kerk. Deze dialoog, mits door de Kerk in eerlijkheid
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gevoerd, is ook voor de revolutionaire arbeidersbeweging van belang, omdat
gezamenlijke actie ter voorkoming van oorlog, ter bestrijding van de honger,
ter vestiging van de sociale rechtvaardigheid, enz. de gehele mensheid ten goede
komt". Hoe verheugend een dergelijke opmerking ook mag schijnen, men dient
toch op zijn minst twee bedenkingen te maken.
Op de eerste plaats -- en dat was een van de conclusies van ons vorige
artikel — juist het leninistische marxisme blijkt nog geen garanties te kunnen
geven voor een eerlijk gesprek. Hoezeer men ook van communistische zijde
tracht de coëxistentie-gedachte op de leer van Lenin te stoelen, het blijven zeer
moeizame pogingen, want het leninistische stelsel is monopolistisch en maar
weinig geneigd tot tolerantie. Men zou dan ook kunnen concluderen dat de
bovengeciteerde pleitbezorgers voor een dialoog juist het strak-leninistische pad
verlaten hebben, hoewel zij dit zelf in het huidige stadium beslist niet zullen
toegeven.
Een tweede bedenking betreft de christelijke partners in het gesprek. Waar
van marxistische zijde een dialoog met christenen wordt voorgesteld, geldt het
een speciaal soort christenen, die door de communisten bij voorkeur met progressief worden aangeduid. Met progressief wordt in eerste instantie bedoeld:
zich inzetten voor een betere wereld, voor vrede en sociale rechtvaardigheid.
In deze zin wordt ook paus Joannes XXIII door de communisten tot de progressieve richting gerekend.
Maar met progressief wordt ook nog iets anders aangeduid. Het gaat dan om
een positieve instelling ten opzichte van een 'socialistisch bestel' in de sociaalmaatschappelijke orde. In concreto betekent dit een aanvaarding van en medewerking aan het systeem dat momenteel in de Oosteuropese landen verwezenlijkt wordt.
Is een dergelijke aanvaarding en medewerking voor een christen mogelijk ?
Dat is geen theoretische vraag, maar een uiterst actueel probleem voor protestanten en katholieken in Oost-Europa, waar nu eenmaal christenen leven in een
door het communisme beheerste maatschappij.
In wezen gaat het hier om de vraag of een socialistisch stelsel strijdig is met
de christelijke opvattingen. Alvorens deze vraag nader te bepalen, willen wij
eerst nagaan hoe sommige Oosteuropese christenen deze vraag beantwoorden en
op welke wijze zij een dialoog voeren met het marxisme.

Oostduitse samenwerking
Tijdens een recent bezoek aan Oost-Berlijn hadden wij een diepgaand contact
met een groep Oostduitse katholieken, die zich rond het maandblad Begegnung
hebben verzameld. Op ons verzoek werd een gesprek gearrangeerd tussen twee
redacteuren van Begegnung, Alfons Malik en Hubertus Guske, en een marxist,
Max Hanschke, die als lid van de nationale raad van het Nationale Front verantwoordelijk is voor de godsdienstpolitiek. De verschillende onderwerpen die
in dit gesprek werden aangeroerd, werden door schrijver dezes opgeworpen.
In het stenografische verslag dat hier volgt, komen slechts de meest belangrijke
punten aan de orde.
Vraag: Hoe kan een christen in een communistische, dus atheïstische maatschappij positief meewerken en toch oprecht christen blijven?
Hanschke: Er bestaat geen atheïstische maatschappij, noch een atheïstische
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staat of een atheïstische partij . Het atheïsme is een filosofisch probleem, het kan
alleen in mijn gedachten bestaan, niet in concrete maatschappelijke verhoudingen. Daarom kan men tegenover de christelijke levensbeschouwing ook alleen
maar het filosofische marxisme stellen, niet het marxisme als sociaal-maatschappelijk systeem.
Vraag: De jeugd wordt op de scholen en universiteiten toch in atheïstische
geest opgevoed. Hier heeft de filosofie wel degelijk invloed op de maatschappelijke verhoudingen.
Hanschke: Ons onderwijs is in de eerste plaats gericht op vakopleiding. Wij
hebben niets aan een toekomstige maatschappij van louter atheïsten, die in het
maatschappelijk leven geen vakkennis meebrengen. Daarnaast geven wij zeer
zeker ook voorlichting over het wetenschappelijk atheïsme. In een maatschappij
waarin nu eenmaal veel atheïsten zijn, dient men daar iets van te weten, zoals
men ook iets van d e godsdienst dient te weten, omdat er ook gelovigen in onze
maatschappij zijn. De voorlichting over de godsdienst laten wij aan de daartoe
bevoegde instanties over, het gezin en de kerken.
Guske: Men zegt vaak, dat de marxistische geschiedenisopvatting of het
begrip klassenstrijd strijdig is met de christelijke geloofsovertuiging. Ik zie dat
niet in. Wanneer de katholieke Kerk eeuwenlang bepaalde opvattingen over de
geschiedenis of de maatschappelijke ordening heeft ondersteund, om haar
inzichten later weer te moeten wijzigen, begrijp ik niet, waarom ik als katholiek
niet kan geloven in een socialistische maatschappij, zonder daarmee afbreuk te
doen aan mijn geloof.
Malik: Veel marxisten verdenken ons er van, dat wij dit om opportuniteitsredenen zeggen, en dat we onder de oppervlakte van onze samenwerking toch
reactionair zijn. Maar het is werkelijk onze overtuiging, dat wij juist als katholieken een positieve bijdrage kunnen leveren voor de opbouw van onze socialistische maatschappij . En wat die atheïstische opvoeding betreft kan ik uit de
ervaring van mijn eigen kinderen een getuigenis geven. Juist door de voorlichting over het atheïsme komen zij in de godsdienstcursus van hun kapelaan tot
veel betere resultaten. Zij doordenken en beredeneren hun geloofsovertuiging
veel sterker dan wij dat indertijd deden toen wij godsdienstles op school kregen.
Vraag: Uit veel atheistische publikaties van marxistische zijde krijg ik de
indruk, dat de kritiek op de godsdienst veelal nog erg primitief is, eigenlijk nog
van een vorige eeuw stamt.
Guske: Die indruk heb ik ook. Maar ook de communisten hebben gemerkt,
dat dergelijke publikaties eigenlijk alleen maar schadelijk zijn voor de zaak
waarvoor ze zeggen te vechten. Het christendom waarover zij spreken bestaat al
lang niet meer. Niet alleen bij de communisten, maar ook bij de christenen
heeft zich een mentaliteitsverandering voltrokken. Ik ben er van overtuigd, dat
dit voor een groot deel aan twee factoren te danken is. Op de eerste plaats
hebben de communisten gezien, dat ook een gelovige positief kan en wil meewerken in een staat als de onze. En op de tweede plaats hebben de gesprekken
tussen communisten en christenen er veel toe bijgedragen, dat men beter van
elkanders standpunten op de hoogte is.
Hanschke: Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Maar ik moet er aan toevoegen, dat niet alle christenen het ons altijd even gemakkelijk maken. Ik geef
echter toe, dat het wezen van het christendom, van de christelijke ethiek met
name, voor ons een belangrijke bijdrage is. Het gaat ons om de eenheid in veel-
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vormigheid. Men kan hetzelfde sociaal-maatschappelijke doel verwezenlijken
vanuit verschillende levensovertuigingen. Ook ik zie niet in, dat het maatschappelijk stelsel van ons land in strijd is met de protestantse of katholieke levensbeschouwing.
Vraag: In dit verband is het interessant Uw beider meningen over het concilie eens te horen, waar tijdens de volgende sessie toch ook de 'openheid naar
de wereld' besproken zal worden.

Hanschke: Ik meen, dat bij paus Joannes XXIII heel sterk een werkelijke
vernieuwing van de Kerk op de voorgrond stond. Doch na de drie sessies die
hebben plaats gevonden, heb ik de indruk gekregen, dat men alleen nog maar
koortsachtige pogingen doet om de Kerk bij de ontwikkeling aan te passen. Dat
geschiedt vanuit een defensieve houding en dat is gevaarlijk. Met een opnieuw
doordenken van de hele problematiek zou men veel verder komen. Misschien
zal het dertiende schema over 'Kerk en wereld' meer perspectieven bieden, maar
voorlopig kan ik het concilie niet anders beoordelen dan als een defensieve
aangelegenheid, een show. Het gaat niet over maatschappelijke problemen.
Guske: Het concilie is beslist geen show, en de binnenkerkelijke problemen
die er aan de orde komen zijn van het grootste belang. Maar er bestaat inderdaad een gevaar dat de ontwikkeling aan de Kerk voorbijgaat. In zekere zin is
het inderdaad een defensieve aangelegenheid: de Kerk moet nu eenmaal de tij d
inhalen. De ontwikkeling van de wereld en van de mensen eist dat. Vermoedelijk zal het resultaat inderdaad slechts hierin bestaan, dat de Kerk honderd jaar
heeft ingehaald, terwijl het er eigenlijk honderdvijftig hadden moeten zijn.
Maar toch zijn wij, Oostduitse katholieken, vol verwachting, met name ten
aanzien van schema dertien. Zal er werkelijk een woord van vrede, een woord
tegen de honger, een definitieve tolerantie, een oproep tot samenwerking aan
de wereld worden voorgesteld ? Dat zijn namelijk de problemen die ook marxisten en christenen samen verbindt, voor ons dus wezenlijke problemen, wezenlijker dan liturgische vernieuwingen.
Hanschke: Wanneer het concilie zich inderdaad in deze richting gaat ontwikkelen, kunnen ook wij er blij om zijn. Zoals men van ons, marxisten, tolerantie
verwacht, verwachten wij dat ook van de anderen. Ook al zullen we het nooit
eens warden over ide filosofische problemen, waar het de grate wereldproblemen betreft, moeten we die eensgezindheid en samenwerking toch kunnen
bereiken.

Poolse motieven voor coëxistentie
Meer nog dan in Oostduitsland is men in een volledig katholiek land als
Polen aangewezen op een ontmoeting tussen katholieken en marxisten. Reeds
gedurende enkele jaren worden dergelijke ontmoetingen georganiseerd, al moet
men daarbij ook opmerken, dat dergelijke gesprekken in de meest 'gunstige
samenstelling' worden gevoerd, d.w.z. tussen vertegenwoordigers van het 'open
marxisme' en leden van de PAX-groep, die — met behoud van hun katholieke
geloofsovertuiging --- het socialistische maatschappelijke stelsel geheel en al
hebben aanvaard. Ook van een dergelijk gesprek, gehouden in augustus van het
vorige jaar, beschikken we over een stenografisch verslag, waarvan wij hier
enkele passages laten volgen.
Pax: Wanneer wij naar de ideologische genese van de samenwerking zouden
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vragen, dan moeten wij zonder enige twijfel het patriottische motief op de
voorgrond schuiven. Het was het Poolse patriottisme dat de solidariteit van
gelovigen en niet-gelovigen mogelijk maakte bij de wederopbouw van ons land
en bij de omvorming van de maatschappelijk-economische structuur in een
socialistische richting. Het tweede motief is van humanistische aard. Want de
ideeën van het socialistische humanisme vielen, wat het bewustzijn van de
leidende katholieke kringen betreft, op een vruchtbare bodem, die in hoge mate
bereid was deze ideeën op te nemen. Wat de katholieke intelligentsia betreft,
die met de geschriften van Maritain en Emmanuel Mounier was opgevoed, zo
lijkt me, dat voor deze mensen het motief van de bevrijding van de mens van de
hem vervreemdende elementen, b.v. de ongelijkheid der klassen, een begrijpelijk, aantrekkelijk en aanvaardbaar motief was.
Marxist: Natuurlijk hebben een marxist en een katholiek verschillende ideeën
over de maatschappij, waar het 't levensbeschouwelijke model van deze maatschappij betreft. Ondanks deze verschillende ideeën treden op ideologischpolitiek gebied bij een maatschappelijk geëngageerd en sociaal progressief
katholiek en een marxist gemeenschappelijke punten op. Zulk een gemeenschappelijk punt is onder andere het probleem van het ideologische silhouet van de
mens. Dat is het belangrijkste probleem. Van de oplossing van dit probleem
hangen alle andere vragen af. Wij zijn er van overtuigd, dat de materialistische
levensbeschouwing juist is. U gelooft, dat het gelijk bij de godsdienstige levensbeschouwing ligt. Dat sluit niet een zodanige ontwikkeling van de situatie uit —
is er integendeel zelfs voorwaarde voor —, waarin levensbeschouwelijke discussies mogelijk zouden zijn, die niet noodzakelijkerwijze in ideologisch-politieke conflicten behoeven om te slaan. En dat is algemeen gezien voor de
toekomst wel het allerbelangrijkste.
Marxist: In het bedrijf, op kantoor, op school en op andere plaatsen waar
mensen elkaar ontmoeten, gemeenschappelijk werken, gemeenschappelijk hun
taak volbrengen, daar vraagt men elkaar niet of men katholiek is of atheist.
Hun samenwerking wordt niet bepaald door de relatie tot de godsdienst. En
dat is een zeer optimistisch, over de hele lijn geldend verschijnsel.
Pax: Het schijnt dat een van de centrale problemen die ons in de toekomst
zullen interesseren, gevormd wordt door de vrije keuze van het levensbeschouwelijke antwoord, een intellectueel verdiepte keuze als noodzakelijk element van
de socialistische democratie. Het gaat om een tolerantie, maar niet een tolerantie
die op een toevallige, niet diepgaande sociale praxis berust, niet een uiterlijk
compromis, waarbij vaak nog een diepe afkeer en verachting blijft bestaan, niet
een 'tolerantie in zoverre dat noodzakelijk is', en dus geen afgedwongen situatie,
maar een tolerantie die op een werkelijk begrip en een juiste waardering van de
overtuigingen van de partner berust. De eenheid van de mensen, van de maatschappij, kan verstoord worden door een controverse van hun doelstellingen,
maar wanneer het gestelde doel hetzelfde is — ook al wordt het op verschillende wijze gemotiveerd — dan is een dergelijke situatie van conflictrijke motieven
(b.v. op het levensbeschouwelijke vlak) altijd vruchtbaar, en zal zij de sociale
en patriottische eenheid niet verstoren. Waarom kunnen wij op het ogenblik
zeggen, dat die eenheid van doelstelling of die werkelijke samenwerking van
gelovigen en niet-gelovigen bestaat ? Wij kunnen het zeggen, omdat de gelovigen werkelijk boven het dilemma zijn uitgegroeid, en omdat wij in feite te doen
hebben met een bepaald godsdienstig bewustzijn en een maatschappelijk-politiek
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bewustzijn, dat op het ogenblik in steeds grotere mate een socialistisch bewustzij n is.
Marxist: Hoewel het ook paradoxaal mag klinken, de huidige situatie brengt
met zich mee, dat er mogelijkheden zijn gekomen voor het optreden van godsdienstige inspiraties, die de strijd om het socialisme en de socialistische opbouw
ten zeerste kunnen dienen. Dat is een nieuw historisch verschijnsel, dat naar
mijn mening in marxistische theoretische werken nog niet diepgaand is geanalyseerd. Men zou kunnen zeggen: „Wat is dat voor nieuws ? Het marxisme
heeft het toch nooit uitgesloten geacht, dat in een maatschappij individuen
kunnen optreden die effectief voor het socialisme strijden, waarbij zij zich door
godsdienstige motieven laten leiden". Dat heeft het marxisme inderdaad niet
uitgesloten. Maar in de negentiende eeuw bestonden noch socialistische, noch
godsdienstige maatschappelijke massa-bewegingen. Op het ogenblik bestaan
dergelijke bewegingen wel, die, als ze niet volledig socialistisch zijn ingesteld,
toch minstens anti-imperialistisch zijn. De godsdienstige, en met name katholieke inspiratie heeft in de Cubaanse revolutie onder de massa geen geringe rol
gespeeld. Fidel Castro beriep zich in zijn eerste toespraken aanvankelijk vaker
op Thomas van Aquino dan op Marx, later beriep hij zich in gelijke mate op
beide auteurs. Op het ogenblik beroept hij zich weliswaar niet meer op Thomas.
Maar het feit blijft bestaan.
••

Het Italiaanse gesprek
Hoewel men het in Oosteuropa zal blijven ontkennen, ontkomt de westelijke
waarnemer toch niet aan de indruk, dat gesprekken tussen marxisten en christenen in de Oosteuropese landen mede door de druk der omstandigheden tot
stand komen. De marxisten worden nu eenmaal geconfronteerd met een nog
zeer machtige invloed van de kerken en de christenen worden geconfronteerd
met een zeer machtig staatsapparaat en een even machtige partij.
In Italië liggen de verhoudingen anders. Waar daar — evenals in Frankrijk
— een gesprek tussen marxisten en christenen tot stand komt, kan men geen
dwang der omstandigheden meer als argument gebruiken. Daarom is een
publicatie als Il dialogo alla prova, waarin vijf Italiaanse katholieken en vijf
Italiaanse communisten elkaar ontmoeten, ook van bijzondere betekenis.
Een der katholieke auteurs, Gozzini, benadrukt, dat het plan voor deze publikatie geput werd uit de encycliek 'Pacem in terris'. Van katholieke zijde inspireerde men zich met name op de passage, waarin paus Joannes XXIII uiteenzette, dat men onderscheid moet maken tussen verkeerde filosofische doctrines
en de praktische uitwerkingen die uit die doctrines kunnen voortvloeien. De
katholieke auteurs van dit in Florence uitgegeven boek leggen er bovendien de
nadruk op, dat zij de dialoog voorlopig slechts op ethisch-godsdienstig vlak
willen voeren, hoewel zij bepaalde politieke implicaties natuurlijk niet kunnen
vermij den.
Zij gaan van de concrete situatie in Italië uit, waarin de term 'katholicisme'
een politieke kleur heeft gekregen, bedoeld als een tegenpool van het communisme. Zij zijn er echter van overtuigd dat deze situatie kan (en moet) veranderen. Voorlopig stellen zij zich echter slechts ten doel de vooroordelen, die een
gesprek in de weg staan, uit de weg te ruimen. Daarbij wijzen zij er op, dat
bepaalde problemen, zoals de verdediging van de vrede en de bevrijding van de
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mens van de vervreemding, alleen in gemeenschappelijk beraad opgelost kunnen worden.
Van communistische zijde wordt met name door Lombardo Radice er op
gewezen, dat de klassieke formulering als zou de godsdienst opium voor het
volk zijn, een beschrijving van een bepaalde historische situatie was, welke op
dit moment niet meer als algemeengeldend kan worden gegeven. Vooral niet,
omdat er binnen de godsdienstige wereld een 'wezenlijke potentiële revolutionaire lading' aanwezig is. Hij legt voorts de nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de wereld, en beroept zich daarbij
met name op Teilhard de Chardin.
Van beide zijden wordt voortdurend benadrukt, dat de opgestelde postulaten
niet omwille van de taktiek zijn opgesteld. De katholiek Orfei wijst er bij voorbeeld op, dat de dialoogpogingen van dit moment pas in de toekomst een uitwerking zullen kunnen hebben op de houding van de communisten ten opzichte
van de godsdienst. Fabro wijst er op, dat de rol van de samenwerking met het
goddelijk scheppingswerk van katholieke zijde zeer belangrijk is voor de dialoog.
Dit Italiaanse gesprek gaat in één opzicht belangrijk verder dan soortgelijke
gedachtenwisselingen in Oosteuropa. De nieuwe opvatting van de Italiaanse
communisten over de potentiële, dynamische rol van de godsdienst en over een
duurzaam, ideëel verbond met de 'progressieve' katholieken in de strijd om
gemeenschappelijke doelstellingen, is zonder enige twijfel een wezenlijke ontwikkeling in de richting van een voortgezette dialoog.
Het communisme van morgen en het christendom van morgen

In ons vorige artikel waren wij, waar het 't communisme van morgen betreft,
optimistisch gestemd. Wij meenden immers een aantal tendensen te kunnen
signaleren, die een humanisering van de strakke partij-doctrine aankondigen.
De tolerantie ten opzichte van andersdenkenden -- anders-denkend in zoverre
het niet het maatschappelijk bestel in wezen aantast ! -- stond daarbij centraal.
Een gevoelig punt vormt hier het probleem van de godsdienst. Want niet
alleen Stalin en Lenin, doch ook Marx en Engels hebben zich altijd fel tegen
iedere godsdienstige overtuiging afgezet. Het zou echter te optimistisch zijn,
wanneer men van de communisten van morgen zou verwachten, dat zij niet
alleen Lenin, maar ook Marx zouden verloochenen.
Niettemin wordt de mate van de marxistische tolerantie in hoge mate bepaald
door hun houding ten opzichte van de godsdienst en de aanhangers van een
godsdienstige overtuiging.
Dienaangaande lijkt ons belangrijk hetgeen door de laatste marxistische
spreker in het Poolse gesprek werd opgemerkt. Hij verdedigde de stelling, dat
de godsdienst, dat een bepaalde godsdienstige overtuiging, juist vanuit haar
godsdienstige inspiratie een belangrijke bijdrage voor de totstandkoming van de
nieuwe wereld te leveren had. Men kan er over twisten of een dergelijk standpunt marxistisch is of niet. Daarbij moet echter wel voor ogen gehouden worden, dat al hetgeen Marx niet gezegd heeft, daarom nog niet ipso facto onmarxistisch is. Het wezenlijke van het marxisme is het specifieke denk-procédé.
En het marxistische denken over gewijzigde situaties kan tot conclusies leiden,
die Marx zich nooit heeft durven of willen dromen.
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De sterke zijde van Karl Marx lag juist op het gebied van de analyse der
toenmalige maatschappij . In de toenmalige verhoudingen — van 1848 — had
Marx dan ook ontegenzeglijk gelijk wanneer hij godsdienst als 'opium voor het
volk' beschouwde. De vraag is echter hoe de analyse van Marx nu op dit ogenblik zou luiden. De voorstanders van het 'open marxisme' zouden dan wel eens
gelijk kunnen hebben.
Een belangrijker vraag is echter, op grond waarvan deze marxisten tot een
positiever instelling ten opzichte van het geloof — i.z. het christendom —
kunnen komen. Op grond van hetgeen hierboven door communistische en
katholieke discussianten is gezegd, menen wij, dat een antwoord op deze vraag
heel gemakkelijk is.
Zelfs indien men even abstraheert van de voor veler gevoelen misschien wel
wat extreme sociaal-maatschappelijke instelling van de Pax-groep en de Oostduitse katholieken rond Begegnung, moet men toch wel concluderen dat er
onder de katholieken als groep een belangrijke mentaliteitsverandering heeft
plaats gevonden.
Zelfs de Westeuropese christendemocratische partij en zijn de afgelopen twintig jaar op belangrijke punten naar 'links' opgeschoven. De 'opening naar links'
is al een algemeen aanvaard begrip.
Maar ook de tolerantie — waarvan de geschiedenis van het christendom nu
niet zulke illustere voorbeelden heeft aan te wijzen — is de afgelopen jaren tot
het gemeengoed van vele christenen gaan behoren. Dit heeft zelfs een hoogtepunt bereikt in de officiële uitspraken van paus Joannes XXIII.
Een dergelijke mentaliteitsverandering onder katholieken — en ook onder
protestanten — is aan de marxisten niet onopgemerkt voorbij gegaan. Een
grondhouding van tolerantie heeft het onderlinge wantrouwen, waar Friedrich
Heer zo op gewezen heeft, voor een groot deel uit de weg geruimd.
Het belangwekkende van deze ontwikkeling is, dat de mentaliteitsverandering
der christenen ongeveer gelijke tred houdt met de zich wijzigende opvattingen
binnen het communisme. Er bestaat hier een historische correlatie, waarbij het
onderling wantrouwen af- of toeneemt naargelang de dispositie van beide
partijen.

Het is dan eigenlijk ook onzin wanneer men over het 'communisme van
morgen' spreekt, zonder daarbij over het 'christendom van morgen' zijn gedachten te laten gaan. Alle andere groeperingen ten spijt, moet men erkennen, dat
de marxisten en de christenen de enige groeperingen zijn die vermoedelijk een
blijvende invloed zullen hebben. Op het moment zijn zij in ieder geval elkanders aangewezen partners.
De ontwikkelingen die zich in het marxisme en in het christendom voordoen
zijn dan ook in hoge mate wederzijds afhankelijk.
Daarmee is nog geen antwoord gegeven op de vraag die wij in het begin van
dit artikel stelden: kan een mens, of liever nog: kan een christen onder het cornmunisme leven ? Wat betreft het verleden is dit antwoord gemakkelijk. Het is
een tragisch 'neen', helaas bewezen door talloze droeve gebeurtenissen.
Voor het heden luidt dat antwoord echter anders, en daarmee is tevens het
antwoord voor de toekomst gegeven.
Er is een mogelijkheid voor een samenleving van marxisten en christenen, die
zich verenigd hebben op een gemeenschappelijke sociaal-politieke basis, en die
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wat hun levensovertuiging betreft in een gezonde, elkaar waarderende, dus
leefbare rivaliteit voortleven.
Of men bij een dergelijke coëxistentie zover in politicis moet gaan als de
Pax-groep is een andere vraag. Het antwoord daarop zal overigens minder door
ons, 'buitenstaanders', dan door de toekomst gegeven worden. Wat vandaag
nog extreem lijkt, kan morgen reeds het juiste midden zijn. De geschiedenis
geeft daarvan frappante voorbeelden. En wanneer men eveneens bij de geschiedenis te rade gaat waar het de samenwerking betreft tussen twee ogenschijnlijk
wel zeer tegengestelde partijen, dan kan men ook ten aanzien van de samenwerking tussen het communisme van morgen en het christendom van morgen
tamelijk optimistisch zijn. Beide partijen hebben immers hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld van morgen . .. en overmorgen. Een verantwoordelijkheid die men maar nauwelijks kan afmeten aan de voorzichtige
pogingen die nu worden gedaan om tot elkaar te komen.
Een optimistisch geluid ? Zo men wil, ja. Maar dat optimisme wordt, dunkt
ons, gerechtvaardigd door gesprekken en publikaties zoals wij hierboven hebben gesignaleerd. Het communisme van morgen zal inderdaad een ander zijn
dan dat van vandaag, zoals ook het christendom anders zal zijn. Want de
wereld wordt anders.

Veertig jaar communisme

in

Latijns Amerika
A. VAN
PETEGHEM

jaren geleden analyseerde Arismendi, de toenmalige secretaris-generaal
E nkele
van de communistische partij van Uruguay, de voorwaarden voor het tot

stand komen van een communistische revolutie in Zuid-Amerika. Daartoe waren
volgens hem zes factoren van politieke, sociale en economische aard nodig.
In de eerste plaats was het een verheugend teken, dat er reeds één anti-imperialistische en nationale staat bestond op het Zuid-Amerikaanse continent, het
Cuba van Fidel Castro. Ten tweede moet de sociaal-economische structuur van
de maatschappij zo slecht zijn, dat ze vanzelf een voedingsbodem wordt voor
revolutionaire agitatie. Ten derde moet het kapitalisme er een relatief hoog
ontwikkelingspeil hebben bereikt, vooral door massale investeringen van de
kant van de Verenigde Staten. Ten vierde moet er een explosieve massa bestaan,
gevormd door de kleine stedelijke burgerij, studenten en ontevreden intellectuelen. Ten vijfde moet men te allen tijde kunnen beschikken over een aantal
beroepsagitatoren, die ingezet kunnen worden telkens als er een aanleiding is
voor oproer. Tenslotte is het een absolute vereiste dat er een communistische
partij bestaat die de leiding van de vakbonden op zich kan nemen.
Al deze factoren zijn op dit ogenblik in de meeste landen van Zuid-Amerika
aanwezig. Reeds vele malen heeft men de inventaris gemaakt van de sociale en
economische wanorde in dit continent. Dit hoeft hier niet herhaald te worden.
We beperken ons hier tot het laatste van de zojuist opgesomde punten: de rol
van de communistische partijen.
Veertig jaar communistische geschiedenis
De oprichting van de communistische partijen in de landen van Latijns
Amerika is niet overal op hetzelfde ogenblik begonnen, noch zonder slag of
stoot verlopen. In de loop van de recente geschiedenis hebben de meeste ZuidAmerikaanse landen af te rekenen gehad met opeenvolgende rechtse dictatoriale
regimes. Linksgezinde politieke groeperingen of partijen werden meestal niet
geduld. Het merkwaardige is echter dat verschillende van deze dictatoren zich
van de communisten bediend hebben om aan de macht te komen of deze te
behouden.
In vier golven is het communisme over Zuid-Amerika gespoeld:
1. Gedurende de eerste periode, in het begin van de j aren twintig, werden
communistische partijen opgericht in een aantal landen die reeds een zeke re
industriële ontwikkeling kenden en waar er vakbewegingen bestonden: o.m.
Mexico (1918), Uruguay (1919) en Brazilië (1921). In Brazilië en Uruguay
was de partij aanvankelijk vooral actief onder de havenarbeiders en de zeelieden, die op dat ogenlibk door de kamintern werden beschouwd als de meest
ontevreden en dus meest beïnvloedbare massa.
2. Tussen 1920 en 1930 werd een aantal communistische partijen opgericht
20
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in veel minder gunstige voorwaarden: in landen waar nog geen vakbonden
bestonden, geen radicale politieke partijen en waar het dictatoriale regime
onbarmhartig optrad. In deze periode ontstaat er b.v. een communistische partij
in Venezuela.
3. In het begin van de jaren dertig breekt er voor het communisme in ZuidAmerika een zware tijd aan. Een besluit van de komintern dwingt de partijen
hun samenwerking met andere linkse groeperingen stop te zetten en voortaan
alleen de leiding van de proletarische revolutie op zich te nemen. Communisten
die reeds werkzaam zijn in andere groeperingen moeten deze omvormen tot
communistische partijen. Zo ontstaat b.v. in 1930 uit de linkervleugel van de
socialistische partij de communistische partij van Columbia.
4. De vierde periode is de tijd van het volksfront en de tweede wereldoorlog. In vele landen vormt het nationalisme, vlak vóár en gedurende de
oorlog, een goede voedingsbodem voor het communisme. Een typisch voorbeeld
hiervan is de Partido del Pueblo in Panama. Aanvankelijk klein in getal, kreeg
zij dank zij haar gloedvol nationalisme, dat zich vooral tegen de bezetting van
de Panama-kanaalzone door de Verenigde Staten keerde, indirect heel wat aanhang vooral in de kringen van studenten en intellectuelen.
Gedurende en na de oorlog beginnen de Russische legaties in een aantal
landen zelf steun te verlenen aan de partijen. Eigenaardig genoeg is het juist
onder druk van het Amerikaanse State Department dat ze er werden toegelaten.
Dat was onder meer het geval in Honduras.
Een inventaris van de thans in Zuid-Amerika bestaande partijen is niet
gemakkelijk te maken. In verschillende landen zijn ze trouwens nog steeds
illegaal. Merkwaardig is in ieder geval het aantal van de door communisten
uitgegeven publikaties.
Op het ogenblik is de toestand ongeveer als volgt (tussen haakjes het aantal
communistische bladen) :
Legaal bestaat de partij in Bolivia (5), Chili (9), Columbia (17), Cuba
(16), Ecuador (6), Mexico (21), Uruguay (43) en Venezuela (5).
Illegaal werkt de partij in Argentinië (10), Brazilië (41), Costa Rica (4),
San Domingo (4), El Salvador (2), Guatemala, Haïti, Honduras (3), Nicaragua (2) , Panama (2), Paraguay (1) en Peru (1) .
Sinds 1963 werken er in Argentinië twee officiële partijen, de ene proMoskou, de andere (met het weekblad El Obrero) pro-Peking. Dezelfde toestand doet zich voor in Brazilië en Peru.
Getallen kunnen moeilijk gegeven worden. In Brazilië, waarvan de communistische leiders zelf zeggen dat de getalsterkte er buitengewoon hoog is voor
het continent, hebben de partijen nooit meer dan 50.000 leden geteld op een
totale bevolking van 64 miljoen.

Het principe van de kritische ondersteuning
In de loop van hun veertigjarig bestaan hebben de communistische partijen
blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen zowel aan de plaatselijke
toestanden als aan de bevelen van Moskou. Ogenschijnlijk waren de tactische
richtlijnen welke zij volgden, verwarrend en onsamenhangend. De tactiek
steunde echter altijd op het principe: de ergste vijanden van het communisme
zijn de andere linkse partijen en vakbonden; om deze te fnuiken kan het goed
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zijn, bondgenootschappen te sluiten met de regerende kringen. De beste kenners
van het communisme in Latijns Amerika, waaronder b.v. Victor Alba (Esquema
historico del Communisme en 1 bero-America), beweren dat deze methode van
de 'kritische ondersteuning' van de bestaande regimes tot nog toe de meeste
vruchten heeft afgeworpen. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren.
Vanaf 1920 volgde Moskou met welwillendheid de Alianza Popular Revolucionario Americana, de beweging van Victor Haya de la Torre in Peru. Links
gericht, kwam deze op voor sociale, economische en politieke hervormingen,
o.m. bodemverdeling en nationalisatie van de mijnbouw en de zware industrie.
In 1928 echter, toen in de komintern een sterke pro-Russische tendens tot uiting
kwam, brak de la Torre met Moskou. Vanaf dat ogenblik gaan de communisten
in Peru openlijk samenwerken met de regeringspartijen. In 1962 weet deze
coalitie de kandidatuur van de la Torre voor het presidentschap te breken.
Elders bleven de communisten hun wantrouwen tegenover de andere linkse
partijen zelfs in de periode van het volksfront bewaren. Als het paste in Moskou's politiek, traden ze op om stakingen te breken of arbeidsonlusten te beteugelen. (De communistische leiders spreken over deze tactiek als over een soort
brandweerpolitiek) . In maart 1937 riepen de Mexicaanse vakbonden hun leden
op om een staking op touw te zetten in de petroleum-nijverheid, om de regering
te dwingen deze te nationaliseren. Dat dit tenslotte mislukte was toe te schrijven
aan het feit dat leden van de communistische Con f ederacion de los Trabajadores de M'ejico niet alleen aan het werk bleven, maar zelfs overwerk verrichtten om de produktie op peil te houden.
Tij dens de oorlog werd de tactiek van de kritische ondersteuning voortgezet
om andere redenen. In de strijd tegen Nazi-Duitsland rekende de Sovjetunie te
veel op de steun van alle mogelijke geallieerden. Latijns Amerika moest in dit
kader de rol vervullen van grondstoffen- en voedingsmiddelenleverancier. Daartegen verzette zich de communistische leider van de Verenigde Latijns Amerikaanse Vakbond, Lombardo Toledano. Hij vatte zijn politiek samen in drie
punten: 1) geen agitatie voor loonsverhoging; 2) geen actie voor het ontketenen van stakingen; 3) positieve inspanningen om de status-quo te handhaven
op het binnenlandse politieke vlak.
De gevolgen van deze politiek bleven niet uit. In Cuba steunden de communisten het regime van Fulgencio Batista; daarop volgde de onmiddellijke
beloning onder de vorm van een eigen radiostation en drie ministersportefeuilles. De samenwerking werd later voortgezet tegen Fidel Castro. Niet alleen
weigerden de communisten mee te doen aan de algemene staking die Castro in
1958 uitriep, maar het staat nu wel vast dat hij van hen geen enkele materiële
of financiële hulp kreeg tot hij Havanna binnentrok. Ook in andere landen van
het continent was de samenwerking met het heersende regime vruchtbaar: in
Uruguay (samenwerking met generaal Baldomir), in Venezuela (met Isaias
Medina Angaritta) en in Chili (drie ministerszetels in de regering van Gabriel
Gonzales Videlas). Duidelijk kwam de tactiek der kritische ondersteuning tot
uiting in de naoorlogse geschiedenis van de Dominicaanse Republiek. Driemaal
gebruikten Dominicaanse politieke figuren de communisten om hun posities te
handhaven. In 1947 haalde Rafael Trujillo uitgeweken Dominicaanse communisten uit Cuba terug om met hun hulp aan het bewind te komen. In 1959
gebruikte Trujillo jr. dezelfde tactiek om zijn vader te wreken en zijn familie
aan het bewind te houden. Tenslotte staat het vast dat Juan Bosch, de in 1963
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verbannen president, zijn verkiezing te danken heeft gehad aan de steun van
het volksfront, waarachter de illegale communisten schuilgingen.
Niet altijd tonen de politieke leiders die van de agitatorische macht van het
communisme gebruik maken om hun bewind te vestigen, zich even dankbaar,
zoals blijkt uit het voorbeeld van Bolivia. Op 4 november 1964 werd President
Victor Paz Estenssoro, die met zijn gematigd linkse M.N.R.-partij (de Movimiento Nacional Revolucionario) het land bestuurde sedert 1952, ten val gebracht door een militaire putsch onder de leiding van de toenmalige vice-president René Barrientos Ortunio. Deze kon hierbij steunen op de hulp van de
gebroeders Lechin, van wie de ene leider was van het linkse vakverbond, de
andere een communistische kolonel. Na de machtsovername werden ze echter
beiden verbannen.

Het principe van de dualistische partijorganisatie
In de meeste landen van Latijns Amerika bestaan er twee of meer communistische partijen. Dit was reeds zo vóór de breuk tussen Moskou en Peking.
Deze tactiek maakte het gemakkelijk zich aan alle mogelijke politieke situaties
aan te p as sen. Op die manier kan het ene deel van de partij samenwerken met
de regering, terwijl het andere deel zich verzet, in de oppositie gaat of van het
toneel verdwijnt, om opnieuw op de voorgrond te treden zodra het dictatoriale
regime waartegen het strijdt, ten val wordt gebracht.
In Venezuela werkten de zogenaamde zwarte communisten in 1948 samen
met de militaire junta die kolonel Jimenez aan het bewind bracht; de rode
communisten doken onder. Bij de val van het regime Jimenez kwamen de roden
weer boven om generaal Betancourt te steunen, terwijl de zwarten in de oppositie verdwenen. Soortgelijke toestanden deden zich ook voor in andere landen.
In Argentinië recruteerde Peron zijn raadgevers uit de communistische liga en
haar jeugdorganisaties. In de syndicaten waren het de communisten die samenwerkten met de peronisten om deze te zuiveren van de gematigde elementen.
Zelfs na de val van Peron bleef de samenwerking bestaan. In Paraguay steunden
de communisten het regime van generaal Moringo; als beloning kreeg een communist de post van politiechef van de hoofdstad Asuncion.
Deze samenwerking met de regering brengt voordelen mee voor beide partij en. Als de communisten de vakbonden in toom houden, heeft de regering niet
af te rekenen met sociale onrust, ze beschikt over bekwame raadgevers en kan
de communisten aanwenden om Washington onder druk te zetten. De communisten van hun kant kunnen de regering bewegen tot een meer pro-Sovjetische
houding (opvallend is het groot aantal niet-communistische leiders die de laatste jaren een uitnodiging aanvaardden voor een bezoek aan Moskou of Peking)
en ze krijgen de gelegenheid om zich ongehinderd in allerlei groeperingen, vakbonden en bewegingen in te werken.
Omgekeerd worden niet-communisten vooruit geschoven in de leiding van
pro-communistische bewegingen of de massa wordt voor de wagen van het
communisme gespannen. Deze tactiek werd onder meer meesterlijk toegepast
bij de opstand in Guatemala in 1954. Dat de toestand er zo scherp werd, was
vooral te danken aan het optreden van de massa-organisaties, die een dankbaar
object gevonden hadden in de United States Fruit Company. Volgens Fortuny,
de toenmalige secretaris-generaal van de communistische partij van Guatemala.

VEERTIG JAAR COMMUNISME

IN

LATIJNS AMERIKA

965

was hun macht zo groot dat de president geen enkele beslissing meer kon
nemen zonder het advies in te winnen van het zogenaamde Democratische
Front. Dezelfde toestand deed zich voor in Bogota in 1948 en bij het bezoek
van Nixon aan Lima en Caracas in 1956. Door de massa's op straat te jagen
slaagden de communisten er in een straatrevolutie tot stand te brengen die in
het geval van Bogota bijna een werkelijke staatsgreep tot gevolg had.
In Bogota heeft trouwens de actiemethode die nodig is om een revolutie te
ontketenen, om een regering ten val te brengen, om politieke chantage te
plegen, om een hele maatschappelijke structuur omver te werpen, haar ZuidAmerikaanse naam gekregen: de bogotazo. Sinds 1959 zijn er in Cuba een
tiental scholen werkzaam die zorgen voor de opleiding van het kaderpersoneel
dat in alle landen van het continent kan ingezet worden voor dit soort sabotagewerk en voor een eventuele guerilla-oorlog. De cursus duurt vijf weken. Jaarlijks doorlopen een zesduizend cursisten deze scholen, vooral studenten en leden
van vriendschapsorganisaties en van vakbewegingen. De scholen staan onder de
leiding van Spaanse, Russische en Tsjechische instructeurs. De voornaamste
handleiding is het boek van Che Guevara, La Guerra de Guerilla. Hier gevormde agitatoren hadden o.m. een aandeel in de aanslag op president Betancourt
van Venezuela in 1960.

Invloed van Cuba, Peking en Moskou
Het boek van Guevara heeft niet alleen in deze scholen grote invloed. In de
ogen van Havanna kan de Cubaanse revolutie op ieder ogenblik in ieder land
van Zuid-Amerika herhaald worden, indien men maar beschikt over de nodige
leiders. Toen Castro zijn opmars begon in de Sierra Maestra, had hij ook slechts
120 man; toen hij Havanna binnentrok, bestond deze kern nog pas uit 830
man, de rest waren meelopers en sympathisanten. Dit voorbeeld oefent grote
aantrekkingskracht uit op vele geesten in het hele continent. Castro heeft iets
gerealiseerd waarvan de meeste Zuid-Amerikaanse politici dromen: een geslaagde revolutie. Hij is de man geweest die in zijn land grootse sociaal-economische
hervormingen tot stand heeft gebracht, terwijl er in de andere landen over zulke
hervormingen wel geschreven en gedacht wordt, maar er niet veel van terecht
wordt gebracht. Bovendien wakkert Castro de traditionele anti-yankee-gezindheid aan die iedere goede Zuid-Amerikaan eigen is. In verschillende landen
ontstonden na 1959 een aantal fidelistische bewegingen, vooral in studentenkringen en in de socialistische partijen (met name in Chili).
De invloed van Peking moet men voorlopig niet overdrijven. Wel is het waar
dat China, misschien nog meer dan Cuba, voor vele ontwikkelingslanden als
het voorbeeld geldt van wat ze zelf zouden willen verwezenlijken. Deze sympathie wordt overigens handig geëxploiteerd door de propaganda van radio
Havanna, door een groot aantal Chinees-Latijns Amerikaanse vriendschapsorganisaties en door het zogenaamde politieke toerisme (Goulart b.v. kwam juist
terug van een reis naar China toen hij het bewind in Brazilië overnam) . Maar
daar staat tegenover dat China op het ogenblik in het hele Zuid-Amerikaanse
continent slechts één diplomatieke vertegenwoordiger heeft, te Havanna.
De belangstelling van Moskou, die pas na de Cubaanse revolutie echt actief
werd, richt zich in de eerste plaats op de diplomatieke betrekkingen. Uruguay
en Mexico hebben een legatie in de Russische hoofdstad sedert 1920. De andere
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landen hebben toen hun voorbeeld gevolgd. Maar deze evolutie verliep zo
moeilijk, dat er bij het begin van de tweede wereldoorlog nog slechts normale
diplomatieke betrekkingen bestonden met Columbia. Onder druk van het Amerikaanse State Department werden ze naderhand met de andere landen hersteld.
Voor een directe en geforceerde inmenging schrikken de Russen voorlopig
blijkbaar nog terug. Hun activiteit strekt zich vooral uit op het gebied van de
propaganda en de cultuur. Een grote rol speelt daarin het reeds genoemde
politiek toerisme. Vakbondsleiders, linkse politici, studenten en leden van culturele organisaties worden druk uitgenodigd naar de Sovjetunie en omgekeerd
bezoeken drommen Russische kunstenaars het Zuid-Amerikaanse continent. De
Sovjetunie beschikt in Zuid-Amerika over een honderdtal culturele centra.
Samen met China gebruikt ze radio Havanna voor uitzendingen in het Spaans,
het Portugees en het Quechua, de belangrijkste Indianentaal.
Op het gebied van de economische en technische samenwerking bevinden de
betrekkingen van Moskou en Latijns Amerika zich nog in een rudimentair
stadium. Slechts 2% van de handel van Zuid-Amerika gebeurt met de Sovjetunie, tegen 47% met de Verenigde Staten en 29% met West-Europa. Verschillende Zuid-Amerikaanse landen duchten trouwens de Russische politiek op de
grondstoffenmarkt, Bolivia b.v. wat de tin betreft, Venezuela voor de petroleum.
In vergelijking met de Amerikaanse technische bijstand bedroeg die van
Rusland blijkens Russische statistieken tot nog toe 24,9% voor geheel ZuidAmerika (17,4% voor Argentinië, 0,8% voor Bolivia, 4,3% voor Brazilië en
1102,2% voor Cuba). Het aantal Russische technici in Zuid-Amerika werkzaam
bedraagt 1105: 45 in Argentinië, 10 in Brazilië, 5 in Chili, 5 in Ecuador en
950 in Cuba.

Macht en onmacht
Het is niet gemakkelijk zich een definitief oordeel te vormen over de macht
van het communisme in Latijns Amerika. Tot nog toe werd slechts één enkel
land communistisch, Cuba, en Fidel Castro heeft pas laat op communistische
steun kunnen rekenen. Dit gebrek aan afdoend succes van de communistische
partijen moet ten dele toegeschreven worden aan hun eigen tactiek. Te zeer
hebben zij hun actie tot nog toe gekoppeld aan de samenwerking met volksvreemde en gehate dictatoren. Een doorgedreven politieke en agitatorische rol
kunnen zij slechts spelen wanneer zij erin slagen in de massa-organisaties binnen
te dringen.
De grote kracht van het communisme in Latijns Amerika schuilt niet zozeer
in de macht van de partijen, noch in de steun die Moskou of Peking verlenen,
maar in het feit dat het in de sociaal-economische ellende van dit continent een
gerede voedingsbodem vindt. De ontevreden bevolking eist hervormingen, die
allerdringendst zijn, ja, een revolutie. Niet alle beroering in Zuid-Amerika is te
wijten aan communisme of anti-amerikanisme. Ze is vaak te verklaren door
nationale of gewoon maatschappelijke nood. De recente agitatie in La Paz en in
de belangrijkste mijncentra van Bolivia b.v. waren gericht tegen de tinkoningen
die helemaal geen Yankees zijn maar volbloed Bolivianen. Ook de regeringsleiders zijn overtuigd van de noodzakelijkheid van ingrijpende hervormingen,
maar zij doen weinig of niets. In Brazilië, om slechts één voorbeeld te noemen,
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hebben in de laatste jaren alle presidenden — vanaf Quadros, over Goulart, tot
de huidige president Branco — gesproken van een nieuwe aanpak, maar de
enige die er ook echt mee wilde beginnen, Goulart, kwam zozeer in het vaarwater van de communisten terecht, dat hij van de baan werd geschoven. Sindsdien gebeurt er weer niets meer.
Communistische leiders geven toe dat vier factoren de opmars van het communisme in de weg kunnen staan: 1) De invloed van de Kerk, die nog steeds
overweldigend groot is. Op een congres in Praag verleden jaar over het thema
'Anti-communisme, vijand van de mensheid' spraken vertegenwoordigers van
Guatemala, Venezuela, Columbia, Argentinië en Brazilië allen hun bezorgdheid
uit over de sociale actie welke de Kerk zou kunnen gaan voeren. Een van hen,
Carlos Lopez uit Guatemala, citeerde de woorden van de aartsbisschop van
Guatemala City, Rosel Arelliano: „Als wij de arbeiders en boeren datgene
geven wat de pauselijke encyclieken leren, dan is het afgelopen met het communisme in Guatemala". 2) De economische en technische bijstand van de Verenigde Staten (de Alianza para el Progresso en Kennedy's Peace Corps) . 3) De
links gerichte politieke partijen, zoals de Alianza Popular Revolucionario Am'ericana, de Apra-beweging in Peru en de Movimiento Nacional Revolucionario,
de MNR-partij in Bolivië. 4) Van nu af zijn de ogen van Moskou gericht op
het experiment van de katholiek Frey, die wil aantonen dat het helemaal niet
nodig is communist of Castro-gezind te zijn om een sociale welvaartsstaat tot
stand te brengen. Slaagt hij, dan zou dit wel eens een model kunnen worden
voor andere landen.

Massamedia
in

democratische en totalitaire staten I
TH. LUYKX

tegenstellingen tussen onze westerse democratieën en de totalitaire éénD Epartijstaten
uit de communistische of neutralistische wereld wortelen in

een verschil van levensvisie op een aantal menselijke problemen. Een van deze
problemen betreft de plaats en de functie die de communicatiemedia in de
respectievelijke samenlevingen worden toebedeeld.
Op het eerste gezicht kan het evenwel verwondering baren dat zowel de
communistische als de westerse landen het recht op vrije meningsuiting door
middel van de geschreven pers en de audio-visuele media als een grondwettelijk
recht der onderdanen erkennen. Dit houdt ongetwijfeld verband met het relatief
karakter van deze menselijke vrijheid, die zoals elke andere individuele vrijheid
aan een begrenzing is onderworpen. De aard dezer begrenzing is echter totaal
verschillend in onze westerse democratieën en in de staten waar de Overheid
samenvalt met een monopoliserende partij.
Dat in alle landen het probleem Overheid - Communicatiemedia bestaat, is
duidelijk. Dit probleem is zelfs zo oud als de menselijke geschiedenis zelf.
Van het ogenblik af immers dat iemand zijn mening uit -- oorspronkelijk door
het gesproken woord, later door technisch meer ontwikkelde informatiemiddelen -- treedt hij onvermijdelijk buiten zijn strikt persoonlijke sfeer en raakt hij
belangen van derden, waarover de Overheid te waken heeft. In om het even
welke geordende samenleving kan en mag een onbeperkte vrijheid bij het
gebruik der communicatiemedia niet bestaan. Zij moet beperkt blijven door
wetten en gewoonten, die zowel het collectief belang als de eer en de rechten
van het individu beschermen.
Het probleem van de 'vrijheid' bij het gebruik der communicatiemedia en
anderzijds van de 'gebondenheid' bij de uitoefening van deze vrijheid zal in de
werkelijkheid altijd tot spanningen aanleiding blijven geven. Het is duidelijk
dat de Overheid bij de vastlegging van de optimale grens tussen deze 'vrijheid'
en deze 'gebondenheid' steeds een positieve opdracht zal moeten vervullen.
Deze Overheid heeft echter, zowel in het verleden als op de huidige dag, de
haar opgedragen taak op zeer uiteenlopende wijze verstaan.
In onze westerse democratieën, waar aan de waarde van de individuele menselijke persoonlijkheid het nodige belang wordt gehecht, spelen de enkelingen
of de georganiseerde groepen van enkelingen bij het gebruik van de communicatiemedia de belangrijkste rol. De Overheid beperkt haar essentiële opdracht
tot toezicht en legt de misbruiken vast die van de vrijheid van meningsuiting,
evenals van andere democratische vrijheden, door de enkeling of de groep
kunnen warden gemaakt. Deze media zijn aldus een min of meer getrouwe
weerspiegeling van de openbare opinie, die in democratische landen bij definitie
niet uniform is.
In totalitaire regimes worden de communicatiemedia door de Overheid zelf
gecontroleerd en hebben de enkelingen slechts het recht en de plicht hun publicistische arbeid in dienst te stellen van een door de Overheid geproclameerde
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'waarheid'. Tijdens het Ancien Régime heette deze bij voorbaat te aanvaarden
waarheid 'het vorstelijk absolutisme bij Gods genade'; nadien werd het 'de
Rede', nog later 'de Natie of de Volksgemeenschap' en dan weer 'de Klasse' 1 ) .
Deze twee tegengestelde concepties betreffende de rol van de communicatiemedia hebben elkaar, reeds sedert de Renaissance en nog meer sedert de Verlichting, met nadruk bestreden en zij leven op onze dagen voort in de OostWest-tegenstellingen. Wel hebben deze beide opvattingen een evolutie doorgemaakt, die wij hier in het kort willen schetsen.

De liberale strijd voor persvrijheid in de westerse landen
De strijd voor persvrijheid, die door de onderdanen in onze westerse landen
-- in Engeland reeds sedert de 17e en op het Europese Continent sedert de late
18e eeuw — gevoerd werd, was essentieel gericht tegen een aantal geestelijke en
materiële beperkingen, die door de vorst tijdens het Ancien Régime aan de z.g.
gazettiers werden opgelegd. Tegen de autoritaire of absolutistische staatstheorie
van het Ancien Régime, die het monopolie van de waarheid toekende aan de
Overheid, hebben het opkomend individualisme en liberalisme geleidelijk de
stelling verdedigd dat ook de onderdanen als enkelingen het recht bezaten naar
de waarheid te zoeken en hun waarheid langs de pers kenbaar te maken, ook al
strookte zij niet met de stellingen van de Overheid.
Om de westeuropese grondwetten van de 19e eeuw in hun juiste draagwijdte
te verstaan, moet men dan ook uitgaan van de overheidsbeperkingen tijdens het
Ancien Régime. Deze liberale grondwetten, die essentieel de rechten van de
onderdanen tegenover de overheid vastleggen, zijn op het stuk van de persvrijheid de duidelijke weerspiegeling van de strijd der onderdanen tegen de door
de vorst opgelegde vrijheidsbeperkingen. De gazettier van het Ancien Régime
moest immers voor het uitgeven van een krant een 'toelatingsbrevet' bezitten;
hij moest zijn kopij aan een 'preventieve censuur' onderwerpen; hij moest gewoonlijk een 'borgtocht' in de staatskas storten, die eventueel kon aangeslagen
worden; sedert 1712 in Engeland en sedert 1797 op het Europese Continent
moest de krant op gezegeld papier verschijnen, wat haar zeer duur maakte en
bijgevolg haar verspreiding in de weg stand; tenslotte moest de krant van het
Ancien Régime zich totaal onthouden van enige kritiek op de bestaande binnenlandse toestanden, waardoor haar het recht op beïnvloeding van de openbare opinie in een niet door de Overheid aanvaarde richting verboden werd 2) .
De strijd voor persvrijheid in de 17e, 18e en 19e eeuw concentreerde zich
dus rond de afschaffing van deze genoemde beperkingen en droeg bijgevolg
duidelijk het karakter van een negatieve strijd der onderdanen tégen de over1) Cfr. als algemene literatuur: F. Terrou - L. Solal, Le droit de l'inïormation,
Paris, Unesco, 1951; J. Bourquin, La Liberté de la Presse, Paris, 1950; F. S. Siebert Th. Peterson W. Schramm, Four Theories of the Press, Urbana, University of
Illinois Press, 1956; W. E. Hocking, Freedom of the Press. A Framework of Principle, Chicago - Illinois, 1947; N. Cramer, Parlement en Pers in verhouding tot de
Overheid, Leiden, 1956; S. P. Lopez, Freedom of Information, 1953. Report submitted
to United Nations Economic and Social Council, New York, 1953.
2) Cfr. V. Brants, Le régime legal des journaux dans les anciens Pays-Bas belges,
in Revue Générale, 1915, 1, pp. 42.64; A. Puttemans, La Censure dans les Pays-Bas
autrichiens, Brussel, 1935; Th. Luykx, De gazettiers en hun octrooien tijdens het
Ancien Régime, in Hand. XXIVe Vlaams Filologencongres, Leuven, 1961, pp. 436 447.
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heid. Dit conflict, dat in onze democratische landen in het voordeel van de
onderdanen werd beslecht, kende een lange en wisselvallige geschiedenis, waarvan wij hier slechts een paar hoofdfeiten willen onderstrepen.
De Angelsaksische landen zijn het Europese Continent in deze strijd voorgegaan. In Engeland werd door de onderdanen de eerste grote overwinning
behaald, toen Willem III van Oranje in 1695 de Licensing Act afschafte, waardoor het toelatingsbrevet en de preventieve censuur verdwenen. De hardste
strijd moest echter geleverd worden om de toelating te verwerven kritiek uit te
brengen op de binnenlandse toestanden. Hierbij hebben zich journalisten als
Edward Cave, John Wilkes en de onder schuilnaam schrijvende Junius met
succes ingespannen. Ingevolge dit alles beschikte Engeland tegen het einde van
de 18e eeuw over een vrije politieke pers, d.w.z. een pers, die zich had kunnen
bevrijden van de genoemde hinderlijke overheidsbemoeiingen van tijdens het
Ancien Régime. Alleen het dagbladzegel, waaraan trouwens de rijke cijnskiezers
van toen geen aanstoot namen, bleef in Engeland tot in 185 5 op de pers
drukken .3)
Op het ogenblik dat de Engelse onderdanen in hun land met succes de strijd
voor een vrije politieke pers voerden, leidde de opstandigheid der Engelse
kolonisten in Noord-Amerika tot de oprichting van de onafhankelijke Verenigde Staten, waar het principe van de persvrijheid onmiddellijk werd gehuldigd.
Het is zeer opvallend dat deze opstandigheid van de Amerikaanse kolonisten
tegen het Engelse moederland voor goed een aanvang nam in maart 1765, toen
het Engelse parlement de zg. Stamp Act, de zegelwet, toepasselijk maakte op de
Amerikaanse kolonie. Ingevolge deze zegelwet moesten alle officiële documenten, doch ook de dagbladen en de annoncen, voortaan verschijnen op gezegeld
papier. De opbrengst van deze zegelbelasting moest het Engelse moederland,
dat financiële zorgen had, ten goede komen. Voor sommige Amerikaanse
kranten betekende deze zegelbelasting een prijsverhoging van 50% en Amerikaanse intellectuelen, zoals John Adams en Thomas Jefferson, zagen daarin een
aanslag op de pers, die door deze prijsverhoging in haar taak van vrije opinievorming werd gehinderd. Deze zegelbelasting werd door het optreden van
Benjamin Franklin in 1766 door Engeland wel ingetrokken, doch vervangen
door andere belastingen, zodat op 19 april 1775 de Amerikaanse vrijheidsoorlog
toch uitbrak 4). Reeds tijdens het Tweede Congres van Philadelphia, dat uitliep
op de onafhankelijkheidsverklaring, proclameerde de deelstaat Virginia op 12
juni 1776 de persvrijheid tot een bolwerk van elk staatsregime 5). In 9 van de
13 deelstaten werd de persvrijheid onmiddellijk in hun grondwet neergeschreven. De federale grondwet van 1787 nam niet uitdrukkelijk de persvrijheid
op, doch Jefferson wist te verkrijgen dat de staat Virginia zijn goedkeuring van
de federale grondwet uitstelde tot het ogenblik dat een amendement werd opgenomen dat de vrijheid van godsdienst, van vereniging, van petitie en ook van
3) Cfr. Fr. S. Siebert, Freedom of the Press in England, 1476 -1776, Urbana, 1952;
R. R. Rea, The English Press in Politics, 1760 -1774, Lincoln, 1963; G. Nobbe, The
North Briton. A Study in Political Propaganda. New York, 1939; C. D. Collet, History of the Taxes on Knowledge, 2 dln, London, 1899.
4) Cfr. A. M. Schlessinger, Prelude to Independance. The Newspaper War on
Britain, 1764 -1776, New York, 1958; Fr. L. Mott, Jefferson and the Press, Baton
Rouge, Louisiana, State University Press, 1943.
5) Virginia's Bill of Rights, Section 12: „the freedom of the press is one of the
great bulwarks of liberty, and can never be restrained but by despotic government".
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het woord en de drukpers inhield. Dit amendement werd op 16 december 1791
een inherent deel van de Amerikaanse grondwet 6).
Op het Europese continent liggen de Nieuwe Denkbeelden der Verlichting,
die tegen het einde van de 18e eeuw tot een aantal tegen de absolutistische
overheid gerichte revoluties aanleiding gaven, ten grondslag aan de vrije opiniepers. In Frankrijk ging de strijd voor de politieke rechten van de onderdanen
tegen het vorstelijk absolutisme met de hevigste uitbarstingen gepaard. Op 26
augustus 1789 stemde de Assemblée Nationale La Déclaration des Droits de
l'Homme et du Cito yen, die in artikel 11 de vrijheid van meningsuiting waarborgde: „La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus dans les cas déterrninés par la loi". Deze
formulering van de 'persvrijheid' hief duidelijk alle preventieve maatregelen
op, doch vereert deze vrijheid niet als een absoluut recht: de wet zal bepalen in
welke gevallen van deze vrijheid misbruik wordt gemaakt.
De Franse revolutionairen hebben er dus van meet af aan aan gedacht een
speciale perswet op te stellen, doch het is er niet van gekomen. Tevens houdt
hun verklaring van de Rechten van de Mens uitsluitend rekening met het actief
recht van de onderdanen om te informeren of hun gedachten langs de geschreven pers uit te drukken. Op dit ogenblik wordt terecht evenveel nadruk gelegd
op het passief recht van de onderdanen om informatie te ontvangen. De onderdanen hebben inderdaad het recht om zo volledig mogelijk en zo objectief
mogelijk ingelicht te worden, zoals trouwens de na-oorlogse Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat in zijn artikel 19 duidelijk onderstreept.
Alhoewel Frankrijk reeds op het einde van de 18e eeuw de persvrijheid als
een principieel individueel recht formuleerde, heeft de strijd tegen de overheidsbeperkingen op de pers in Europa nog tientallen jaren geduurd. België
was in feite het eerste land op het Europese continent, dat op definitieve wijze
een einde stelde aan de klassieke hinderpalen die de Overheid de geschreven
pers in de weg legde. Het Decreet van 16 oktober 1830, uitgevaardigd door het
Voorlopig Bewind, bepaalde in art. 2: „route loi ou disposition qui gêne la
libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par voie de la
parole, de la presse ou de l'enseignement, est abolie". Op 7 februari 1831 werd
de Belgische Grondwet afgekondigd, die in art. 18, le alinea, de preventieve
censuur, het toelatingsbrevet en de borgtocht afschafte. Aan het dagbladzegel
werd, evenals in het toenmalige Engeland, door de rijke burgerlijke cijnskiezers
geen aanstoot genomen, zodat het voorlopig behouden bleef. België werd echter
ook het eerste land in Europa dat door de wet van 25 mei 1848 een definitief
einde stelde aan deze zegelbelasting, die de verspreiding van de krant onder de
minder welgestelde burgers in de weg stond 7) .
In de kleinere Europese staten, zoals Nederland, Zwitserland en het koninkrijk Piemont, werd na de revoluties van 1848 de greep van de Overheid op de
pers definitief afgewend of ten minste verzwakt. Nederland vaardigde op
6) Amendement 1: „Congress shall make no law respecting an establishment of
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech or
of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
Government for a redress of grievances".
7) Cfr. Th. Luykx, Een halve eeuw zegelbelasting op de Belgische pers (sept.
1797 - mei 1848), in Mededelingen v. d. Kon. Vl. Acad. Belg., Brussel, 1956.
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3 november 1848 zijn nieuwe grondwet uit 8), die eindelijk openbaarheid verleende aan de beraadslagingen van de Eerste Kamer en bijgevolg het ophalen
van het politieke nieuws voor de journalisten mogelijk maakte 9 ) . Door zijn
grondwet van 8 maart en de wet van 26 maart 1848 erkende ook het koninkrijk
Piemont de persvrijheid en hetzelfde gebeurde in art. 18 van de Zwitserse
bondsacte van 1848.
In de grote Europese landen -- Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen - betekende 1848 slechts een tijdelijke kapitulatie van de staatsoverheid. De Tweede
Franse Republiek kondigde bij Decreet van 6 maart 1848 de onbeperkte persvrijheid af, maar reeds sedert juni 1848 kwam de reactie los, die op 2 december
1851 zou leiden tot de staatsgreep van Lodewijk-Napoleon. Op 17 februari
1852 vaardigde hij een wetsdecreet uit op de pers, dat onder alle oogpunten een
terugkeer betekende tot de toestanden van het Ancien Régime 10 ). Met uitzondering van de onmogelijk geworden preventieve censuur werden alle klassieke
overheidsbeperkingen opnieuw ingevoerd: het toelatingsbrevet, de borgtocht,
de zegelbelasting en zelfs de terugkeer tot de burgerlijke rechtbanken voor
persdelicten. Daarbij werd een repressiesysteem uitgevonden, dat in andere
autoritaire staten der 19e eeuw navolging heeft gevonden. Na twee zg. verwittigingen kon de Overheid, zonder verdere vorm van proces, overgaan tot de
opheffing van de krant. Zowel Bismarck als tsaar Alexander II hebben dit
systeem overgenomen 11)
In Duitsland heeft slechts het Reichs press'egesetz van 7 mei 1 874 12 ) en in
Frankrijk de Wet van 29 juli 1881 13 ) een einde gesteld aan al de overheidsbeperkingen van het Ancien Régime, zoals het toelatingsbrevet, de borgtocht en
ook de zegelbelasting. Samenvattend mag men dus besluiten dat na een lange
en wisselvallige strijd tegen de overheid het principe van de persvrijheid, met
een overwegend negatieve inhoud, tegen het einde van de 19e eeuw in alle
landen van West- en Midden-Europa had gezegevierd. Praktisch alleen in het
tsaristische Rusland bleef de pers aan een strenge overheidscontrole onderworpen.
Tijdens en na de tweede wereldoorlog werden op internationaal vlak, inzonderheid door de Angelsaksische landen, pogingen ondernomen opdat de verschillende persoonlijke vrijheden, waaronder de persvrijheid, zoals zij in onze
liberale nationale grondwetten zijn opgenomen, ook op het internationaal vlak
rechtsgeldigheid zouden krijgen. Art. 1 van het Handvest van de Verenigde
Naties somt als één van de doeleinden van de organisatie op: „het bevorderen
en aanmoedigen van eerbied voor de rechten van de mens en voor de grond8) Cfr. L. Scholten, De maatschappelijke en politieke achtergrond van de grondwetsherziening van 1848, in Grondwet en Maatschappij, Den Haag, 1948.
9) N. Cramer, o.c., pp. 59 - 61.
10) Cfr. I. Collins, The Government and the newspaper press in France, 1814 1881, Oxford, 1959.
11) Onder de druk van de absolutistische grootmogendheden, inzonderheid Frankrijk, waren de kleinere democratische staten, zowel België als Zwitserland en Piemont,
verplicht in 1851- 52 wetten te stemmen om hun progressistische pers, die de autoritaire regimes in Frankrijk en Oostenrijk aanvielen, te beteugelen. Th. Luykx: Napoleon III and the Belgian Press, in Gazette, vol. VIII, 2, 1962, pp. 133 -144.
12) Cfr. A. F. Berner, Lehrbuch des deutschen Presserechtes, Leipzig, 1876; H.
Schulze, Die Presse in Llrteil Bismarcks, Leipzig, 1928.
13) Cfr. R. Manevy, La Presse de la 111 e Republique, Paris, 1955.
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vrijheden voor allen zonder onderscheid van ras, geslacht, taal en godsdienst".
Een bijzondere commissie, opgericht in de schoot van de Economische en Sociale Raad, werd belast met de uitwerking van een Universele Declaratie van de
Rechten van de Mens. Deze werd op 10 december 1948 door de Algemene
Vergadering van de UNO aanvaard. Art. 19 van deze Declaratie omschrijft zeer
goed het actief en passief recht van elk individu op informatie 14) . Deze Declaratie bezit echter geen verdragsrechtelijke waarde; het is geen werkelijk bindende conventie, slechts een acte met morele draagwijdte 15). Zij heeft dan ook
geen invloed uitgeoefend op de zeer divergente functie die aan de communicatiemedia wordt toebedeeld in de westerse democratieën en de zg. volksdemocratieën en éénpartij staten.

De grenzen van de persvrijheid in democratische staten
De liberale strijd voor persvrijheid slaagde dus in de meeste westerse landen
in zijn negatieve opdracht, nl, de afschaffing door de Overheid van een aantal
preventieve maatregelen ten voordele van de individuele gebruiker van de communicatiemedia. Anderzijds werd deze vrijheid nooit als een absoluut recht
beschouwd en moest de overheid de 'grenzen' bepalen, die liggen tussen het
'gebruik' en het 'misbruik' ervan. Deze lastige afgrenzing leidde vanzelfsprekend tot grote moeilijkheden, zoals uit de bestaande wetgeving ter zake wel
blijkt.
Sommige westerse grondwetten beperken zich uitsluitend tot de afkondiging
van het principe der persvrijheid en tot de afschaffing van de overheidsbeperkingen van het Ancien Régime; andere proclameren het principe en verwijzen
inzake misbruiken naar de wet, hetzij naar de algemene wetgeving, hetzij naar
een speciale perswetgeving; nog andere grondwetten formuleren sommige beperkingen van de persvrijheid in de grondwet zelf.
Engeland, dat het steeds zonder een geschreven grondwet doet maar waar de
persvrijheid toch aan de basis van zijn historisch gegroeid democratisch regime
ligt, blijft vaag bij de omschrijving van het persdelict en nochtans lost deze vage
formulering heel wat problemen op. Het persdelict en meteen de persvrijheid
worden in Engeland traditioneel als volgt omschreven: „Ieder mens mag alles
publiceren wat twaalf van zijn medeburgers (de jury) niet strafbaar oordelen;
maar hij moet gestraft worden als hij publiceert wat deze twaalf wel strafbaar
oordelen".
Landen waar persvrijheid werkelijk heerst, zoals Engeland, de Verenigde
Staten, Zwitserland, België, Nederland, hebben in hun grondwet gewoonlijk
niet veel woorden besteed aan de persvrijheid. Voor het persdelict verwijzen zij
naar de algemene wetgeving en vonden het ook niet nodig een speciale perswet
uit te vaardigen. De Nederlandse Grondwet (art. 7) zegt het kernachtig: „Niemand heeft voorafgaande verlof nodig om door de drukpers gedachten of
gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de
14) „Tout individu a le droit a la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit".
15) E. R. C. Van Bogaert, Beginselen van het Volkenrecht, Antwerpen, 1958, pp.
159 - 161.
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wet". De Belgische Grondwet van 1831 (art. 18) 16) en de Luxemburgse
Grondwet van 1868 (art. 24) schaffen alle preventieve maatregelen af en beperken zich tot de vastlegging van de trapsgewijze verantwoordelijkheid voor
het persdelict: eerst de schrijver, dan de uitgever, dan de drukker. De grondwetgever in België gaf wel aan de wetgever de opdracht om een perswet op te
stellen 17), doch tot nog toe gebeurde zulks niet.
Andere westerse grondwetten zijn explicieter en uitvoeriger waar zij de constitutionele beperkingen van de persvrijheid omschrijven. Zo erkent bv. het
Grundgesetz van 1949 van de Duitse Bondsrepubliek in art. 5 het principe van
de persvrijheid in zijn actieve en passieve betekenis, doch zij zegt in hetzelfde
artikel dat haar bij de wet beperkingen worden opgelegd ter bescherming van
de jeugd en van de persoonlijke eer van derden 18). Dit art. 5 wordt nog door
een art. 18 aangevuld, dat voor een liberale staat principieel aanvechtbaar is.
Door dit artikel wordt strafbaar gesteld het aanvallen van de gevestigde democratische orde 19). Hierdoor werd het mogelijk de Communistische partij in
West-Duitsland buiten de wet te verklaren. Men kan inderdaad de vraag stellen
in hoever men aan sommige pers de vrijheid kan laten om de democratische
instellingen — de basis zelf van onze westerse staten — aan te vallen. Is het
logisch dat men aan de pers de 'vrijheid' schenkt om deze vrijheid zelf te vernietigen ? Niet alle westeuropese landen heb be n op deze vraag in dezelfde zin
geantwoord.
De Noorse Grondwet (art. 100) neemt in verband met de omschrijving van
het begrip der westerse persvrijheid een speciale plaats in, omdat zij in de
grondwet zelf een hele groep van niet-anti-constitutionele beperkingen opsomt.
Dit art. 100 luidt immers: „De pers is vrij. Niemand kan gestraft worden uit
hoofde van een geschrift, wat ook de inhoud weze, tenzij hij duidelijk en gewild
de wet overtreedt, de godsdienst aanvalt, de goede zeden aanvalt, de gevestigde
machten aanvalt, valse beschuldigingen of laster tegen een persoon uitbrengt"
.... maar ter verduidelijking voegt het artikel er bij: „Iedereen heeft het recht
zich vrijelijk uit te spreken over de regering".
16) Art. 18: „De drukpers is vrij; de censuur kan nooit ingesteld worden; geen
borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.
Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kunnen de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd".
Dit art. 18 is op het gebied van de pers de toepassing van het algemeen vrijheidsprincipe, uitgedrukt in art. 15: „De vrijheid ... om op elk gebied zijn mening te uiten
is gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het
gebruikmaken van die vrijheid worden gepleegd".
17) Art. 139 luidt immers: „Het Nationaal Congres verklaart dat de volgende
zaken door afzonderlijke wetten en binnen de kortst mogelijke tijd dienen te worden
geregeld: I: de drukpers ...". Cfr. J. Haesaert, Het statuut van de dagbladpers in
België, Gent, 1938.
18) Art. 5: „leder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu
aiissern und zu verbreiten und sick aus allgemein zuganglichen Quellen ungehindert zu
errichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewahrleistet. Eine Zensur findet nicht statt ... .
Die Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der perstinlichen Ehre.
19) Art. 18: „Wer die Freiheit der Meinungsausserung, insbesonders die Pressefreiheit (Artikel 5 Absatz 1) ... zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr
Ausmasz werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen".
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Na de tweede wereldoorlog werden in het kader van de UNO pogingen
ondernomen om tot een gelijkvormige formulering te komen van de noodzakelijk op te leggen beperkingen inzake de persvrijheid. Op de Internationale
Conferentie van Genève, gewijd aan de vrijheid van informatie en waaraan 54
regeringen deelnamen, hebben de Verenigde Staten gepleit voor de aanvaarding
van vier gevallen waarin de opgelegde beperkingen als niet-anti-constitutioneel
moeten beschouwd worden en bijgevolg de ware persvrijheid geen geweld aandoen: 1) ter bescherming van het individu tegen kwaadsprekerij en laster;
2) ter bescherming van de maatschappij tegen schunnigheden; 3) ter bescherming van de staat tegen binnenlandse onlusten; 4) ter bescherming van de staat
tegen buitenlandse aanvallen 2 °) . Men kan zich echter voorstellen dat deze
beperkingen ten nadele van de pers op zulke wijze kunnen worden toegepast,
dat, zoals wij later zullen zien, de persvrijheid wel geweld wordt aangedaan.
Deze Internationale Conferentie heeft trouwens op internationaal vlak geen
resultaten kunnen boeken.
Door de Staten-leden van de Raad van Europa werd echter na lange besprekingen in 1950 wel overeenstemming bereikt in verband met een gemeenschappelijke formulering van de persvrijheid en de hieraan gebonden beperkingen
bij de uitoefening van deze persvrijheid door de onderdanen. Op 4 november
1950 ondertekenden de leden van de Raad van Europa een Europese Conventie
voor de Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij heden, die zij beloven te eerbiedigen op hun grondgebied. Art. 10, dat over het
recht van informatie handelt, bevat twee paragrafen. Het eerste weidt uit over
het recht der onderdanen op informatie, in zijn actieve en passieve betekenis,
doch het brengt reeds een eerste beperking inzake de audio-visuele media: het
actief gebruik van deze media mag van een toelatingsbrevet, geschonken door
de Overheid, afhankelijk warden gemaakt 21 ) . Hierop moeten wij in een later
artikel nog terugkomen.
Paragraaf twee houdt zich uitsluitend bezig met de beperkingen die in democratische staten aan het gebruik van de communicatiemedia mogen opgelegd
worden. Het zijn een belangrijk aantal door de wet opgelegde maatregelen: ter
bescherming van de nationale veiligheid en territoriale integriteit; ter beveiliging van de binnenlandse orde, zowel in haar politieke als morele grondslagen;
ter beveiliging van de eer en belangen van derden; tegen de verspreiding van
confidentiële berichten en tot waarborging van het gezag en de onpartijdigheid
van de rechterlijke macht 2) .
20) F. Terrou - L. Solal, Le Droit de l'Inf ormation, Paris, 1951,/27.
21) „Toute personne a droit a liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière".
„Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision a un régime d'autorisation".
22) Par. 2 luidt: „L'Exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis a certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions,
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, a la sécurité nationale, a l'intégrité territoriale ou a la sureté publique, a la
défense de l'ordre et a la prévention du crime, a la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation &informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire".
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Het is duidelijk dat al deze beperkingen, waarover de overheid mag waken,
deze overheid, ook in democratische landen, wel het middel aan de hand kan
doen om onaanvaardbare druk uit te oefenen op het informatierecht der onderdanen.

Pressiemiddelen van de Overheid in democratische staten
Wij zullen er later nog op terugkomen: de vrijheid van informatie wordt
op dit ogenblik in onze ontwikkelde westerse democratieën ongetwijfeld het
meest bedreigd door kapitaalkrachtige enkelingen of groepen; doch dit neemt
niet weg dat ook de Overheid bij ons nog steeds over pressiemiddelen beschikt,
die de vrije informatie geweld kunnen aandoen. Deze pressiemiddelen van de
Overheid nemen op dit ogenblik ongetwijfeld grotere vormen aan in minder
ontwikkelde democratische staten, zoals de staten van Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en de pas ontvoogde koloniale landen.
In 1955 publiceerde, als besluit van zijn Algemene Vergadering van 1954
te Wenen, het I nstitut International de Presse van Zürich een verslag over de
verschillende vormen van overheidsdruk waarmee de pers tussen de jaren 1951 195 5 in de verschillende democratische landen rekening had te houden 23) .
De gepleegde aanslagen op de persvrijheid werden ondergebracht in twee
rubrieken: 1) de overheidsdruk, uitgeoefend door middel van de bestaande
wetgeving; 2) de overheidsdruk door middel van economische en politieke
maatregelen.
De meeste inbreuken op de persvrijheid worden in democratische landen
gepleegd uit hoofde van de wetgeving op het prestige en de veiligheid van de
staat, daarna uit hoofde van de specifieke perswetten en tenslotte ook uit hoofde
van de bestaande strafwetgeving, die in sommige gevallen ontaardt tot een
strakke repressie en het gebruik van de persvrijheid in veel omstandigheden tot
een gevaarlijke bezigheid maakt.
Het is normaal dat de democratische staten hun eigen bestaan verdedigen,
doch het is duidelijk dat maatregelen in dit verband zeer snel ontaarden tot
repressiemethodes die bij definitie in absolutistische regimes aan bod zijn. Zo
ety Act van 1953
citeert het verslag van Zürich als voorbeeld o.m. de Public Safety
in Zuid-Afrika, waardoor de pers in streken waar rassenmoeilijkheden bestaan,
onder censuur kan geplaatst warden en een strenge repressie, gaande tot opheffing, kan worden toegep as t.
Het is opvallend dat de meeste westerse staten met een lange democratische
traditie, zoals wij boven reeds zegden, het tot nogtoe niet nodig vonden om een
speciale wetgeving op de pers uit te vaardigen. Landen zoals Engeland, de
Verenigde Staten en ook België achten het algemeen geldend recht voldoende
om de persmisdrijven te beteugelen. Op zich is een speciale perswetgeving, zoals
bv. de Zweedse perswet van 1949, niet gevaarlijk. Een dergelijke wet kan
immers de nadruk leggen op de wil om de werkelijke persmisdrijven duidelijk
te omschrijven. Verschillende landen echter, die uiterlijk een democratisch
regeringssysteem huldigen, maakten van de uitvaardiging van een perswet
gebruik om sommige overheidsbeperkingen van het Ancien Regime opnieuw in
te voeren. Dit is o.m. het geval met de perswet van Indië van 1951, die opnieuw
23 )

Les pressions du Pouvoir sur la Presse, Zürich, 1955.
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de borgtocht instelde, waarbij de uitgever van een krant een borgsom moet
storten, die bij eventuele overtredingen door de Overheid kan aangeslagen worden. Bepaalde staten in het Midden-Oosten hebben niet alleen de borgtocht,
maar zelfs het toelatingsbrevet opnieuw ingevoerd. De Turkse perswet van 1954
beschermt alle overheidspersonen en hoge ambtenaren in die mate dat dit leiden
moest tot een strenge repressiepolitiek, waarvan tal van journalisten de zeer
beklagenswaardige slachtoffers werden.
Voor de bestraffing van de persdelicten verwijst de Belgische grondwet naar
de wetgeving en inzonderheid naar het strafwetboek. Dit is de normale gang
van zaken. Het Strafwetboek bevat echter enkele speciale wetten, die ons door
de omstandigheden werden opgedrongen. Wij denken hier o.m. aan de WetFaider van 1852, aangevuld door de Wet-Tesch van 1858, die uit de periode
van keizer Napoleon III dateren en beledigingen van vreemde staatshoofden,
gepleegd door de Belgische pers, bestraffen 54) . Nadat deze Napoleon III-wetten praktisch in onbruik waren geraakt — de Belgische pers werd zelfs niet
meer lastig gevallen voor beledigingen van het eigen Belgisch staatshoofd —
werden zij op 30 januari 1964 opnieuw gebruikt tegen het Brussels weekblad
Pourquoi pas? Het nummer van dit weekblad, waarin Tsjombe het Congolees
staatshoofd Kasavubu in opspraak bracht in verband met de moord op Lumumba, werd op bevel van de Belgische minister P. Vermeylen aangeslagen. Dit
lokte niet alleen een interpellatie uit van de oppositie in de Senaat, doch de
Belgische Persbond laakte dit optreden van de minister in een communiqué en
ook de Belgische pers brandmerkte eenparig deze aanslag op de persvrijheid 25)
In theorie was de minister gedekt door het bestaan van enkele strafwetten uit de
19e eeuw, maar het is de vraag of hij, in 1964 en in de gegeven omstandigheden, er goed aan deed van deze wetten gebruik of misbruik te maken. Het
feit dat de normale afhandeling van de zaak, nl. een persgeding voor de jury,
door de regering werd voorkomen, wijst er wel op dat de regering niet sterk
in haar eigen zaak geloofde.
Naast de bestaande wetgeving beschikt de Overheid in democratische staten
ook over economische en politieke pressiemiddelen. Het rapport van Zürich
geeft hiervan een aantal voorbeelden, die echter meestal geput worden uit de
bestaande toestanden in de minder ontwikkelde landen of landen zonder sterke
democratische traditie: Zuid-Amerika, het Nabije en Midden-Oosten en de
nieuwe staten. Door discriminerende maatregelen inzake papierbevoorrading,
verspreidingsmodaliteiten, het al of niet toekennen van officiële publiciteit, het
al of niet toegang verlenen tot de officiële nieuwsbronnen, kan de Overheid
een bepaalde regeringspers bevoordelen.
In de laatste jaren is er in onze ontwikkelde westerse staten meer en meer
sprake van de zg. Overheidsvoorlichting 26 ), die vanzelfsprekend ook gevaren
24) Th. Luykx, Napoleon III and the Belgian Press, in Gazette, vol. VIII, 2, 1962,
pp. 133 -144.
25) De Algemene Belgische Persbond nam op 1 februari 1964 stelling tegen de
handelwijze van de minister, terwijl de oppositie op 6 februari 1964 interpelleerde in
de Senaat (Parlementaire Handelingen van de Senaat, 1963 -1964, p. 679 - 694).
26) Cfr. G. A. M. Vogelaar, Systematiek en Spelregels van de Overheidsvoorlichting, 's Gravenhage, 1955; G. Fauconnier, Enkele theoretische en technische beschouwingen rond de overheidsvoorlichting in België, in De Gids op maatschappelijk gebied, jan. 1964; J. Deschepper, L'Institut beige d'intormation et de documentation,
icielles, nr. 4, pp. 11.20.
in L'Information et les relations publiques officielles,
21
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inhoudt. Het is duidelijk dat de Overheid het recht en de plicht heeft de onderdanen objectief voor te lichten over een heel aantal zaken die de verhouding
tussen de regeerders en de geregeerden regelen. Hiervoor beschikte de Overheid
van oudsher over een Staatskrant, die zich in de aanvang trouwens niet beperkte
tot de mededeling van wetten en officiële berichten. Het Belgisch Staatsblad bv.
was tot 1844 een werkelijke krant met allerhande nieuwsberichten. De Wiener
Zeitung, die nog steeds eigendom is van de Oostenrijkse staat, heeft zijn karakter van algemeen nieuwsblad nog bewaard.
Na de tweede wereldoorlog werden echter in onze westerse democratieën
nationale voorlichtingsdiensten opgericht, die de Overheid bij haar voorlichtingstaak moeten bijstaan: de Rijksvoorlichtingsdienst in Nederland, het Central
Office of In f ormation in Engeland, het Bundespresseamt in Duitsland. Sedert
1 mei 1962 fungeert ook in België het Belgisch Instituut voor Voorlichting en
Documentatie 27 ), in de schoot waarvan het door de Overheid gefinancierd
persagentschap Inbel werkzaam is. Het is duidelijk dat deze voorlichtingsdiensten geen aanstoot zullen geven zolang de Overheid er eenvoudig gebruik
van maakt om aan de onderdanen 'informatie' te bezorgen, liefst langs de kranten om, over allerhande overheidsbeslissingen; het behoort inderdaad tot het
passief informatierecht der onderdanen om zo volledig en zo getrouw mogelijk
ingelicht te worden. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat de Overheid
bekoord zal worden om het door haar gefinancierd organisme te gebruiken om
propaganda te maken voor de ideologie van de aan de macht zijnde partijen of
groepen.
Als voorlopig besluit over de plaats die de massamedia in onze westerse
democratische landen innemen, mogen wij als essentieel kenmerk onderstrepen
dat niet de overheid, maar wel de onderdanen zich van de communicatiemedia
konden meester maken of ten minste langs deze media voortdurend aan het
woord komen. Het feit echter dat de overheid bij het gebruik van deze media
beperkingen moet opleggen, maakt een bestendige bekoring uit voor deze
overheid om haar rol niet te beperken tot toezicht, maar zelf actief op te treden
bij het gebruik der media. Dit gevaar is in onze tijd des te groter geworden
doordat de regelende opdracht der Overheid, vooral sedert het optreden van de
audio-visuele media, zoals wij in een volgend artikel zullen zien, veel ruimer is
geworden.
27) De oprichtingsdatum is 27 december 1961 en het Kon. Besluit dateert van 12
februari 1962.

De koerswijziging der christelijke

vakbeweging in Frankrijk
H. HOEFNAGELS S.J.

O

P het buitengewone congres van de Confédération Française des Travail-

leurs Christiens, dat op 6 en 17 november 1964 gehouden werd, viel het
reeds lang voorbereide besluit om niet slechts in de naam maar ook in de statuten iedere verwijzing naar godsdienstige beginselen te laten vallen. De vakcentrale heet nu Con f ederation Française Démocratique du Travail en stoelt alleen
nog op een humanitair, democratisch fundament.
Dit besluit werd met meer dan 70% van de stemmen genomen. Het betekent,
dat de groep die al vanaf 1945 -1947 onder de naam minorité voor een nieuwe
oriëntatie van het christelijke vakverbond ijverde, gewonnen heeft. Degenen die
deze ontwikkeling niet meer konden meemaken, hebben zich in een nieuwe
centrale aaneengesloten: de C.F.T.C. maintenue, waar waarschijnlijk 10% van
de leden heen is gegaan.

De C.F.T.C. in de Franse vakbeweging
Algemeen wordt erkend, dat de C.F.T.C. (thans C.F.D.T.) een belangrijke
factor is in het Franse sociale leven, niet alleen omdat ze de grootste vrz
vakbondscentrale is, maar ook omdat ze door het jeugdige elan van haar leiders
en kaderleden buitengewoon dynamisch is.
Nauwkeurige opgaven over het ledental van de vakcentrales zijn niet te
krijgen, alleen reeds om deze reden dat een aanzienlijk aantal leden slechts in
naam lid is, gezien het feit dat ze hun financiële verplichtingen helemaal niet of
nauwelijks nakomen. (Van een van de grootste fédérations — het equivalent
van de Nederlandse vakbonden -- is bekend, dat slechts iets meer dan de helft
van de verschuldigde ledencontributies ook werkelijk betaald wordt!). De werkelijke ledentallen van de grootste centrales waren volgens schatting 1) in 1960:
C.G.T. 2)
C.F.T.C.
C.G.T.-F.O.

3)

800.000
450.000
380.000

De invloed van de Franse vakcentrales kan men echter niet alleen afmeten
naar hun ledental. Vaak is de situatie zo, dat ook niet-leden de orders van de
vakbondsleiders volgen, wanneer er een bepaalde actie (bv. een staking) wordt
georganiseerd. Daarom is het in Frankrijk gebruikelijk de invloed van de
vakcentrales ook af te meten naar het aantal stemmen dat ze behalen bij de
1) Volgens J. D. Reynaud, Les syndicats en France, Paris, 1963, p. 127.
2) Confédération Générale du Travail --- koepelorganisatie van de Franse communistische vakbonden.
3) Confédération Générale du Travail -- Force Ouvrière — koepelorganisatie van
de Franse socialistische (revisionistische) vakbonden.
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verkiezingen voor de bestuursorganen van de sociale verzekering. In 1962
kregen de verschillende centrales de volgende percentages van de stemmen 4) :
44.3
C.G.T.
20.9
C.F.T.C.
C.G.T.-F.O.

overige lijsten

14.7
20.1

De C.F.T.C. is momenteel grotendeels georganiseerd naar het beginsel der
bedrijfsbonden, maar lang niet zo consequent als in België of Nederland. Dat
hangt niet alleen samen met de historische omstandigheden, maar ook met de
structuur van de organisatie. De basiseenheid der vakorganisatie wordt gevormd
door het syndicat, de plaatselijke of regionale organisatie, die in hoge mate
autonoom is en waarvan de leiders slechts een soort morele verplichting hebben
volgzaam te zijn aan hogere instanties. De ongeveer 4.000 syndicats zijn bij de
verschillende fédérations aangesloten, die ongeveer overeenkomen met de
Nederlandse vakbonden; met dit verschil echter, dat de organisatie federalistisch is en het bestuur van de federatie maar weinig invloed kan uitoefenen op
het beleid van de aangesloten plaatselijke of regionale organisaties. De f édérations zijn weer verenigd in een centrale, de con f édération, die, hoewel haar
juridische macht gering is, door haar morele gezag de algemene koers van de
gehele organisatie wezenlijk bepaalt.
Het is vooral karakteristiek voor de C.F.T.C., dat haar leiders
vaak gevormd in de J.O.C. (K.A.J.) — veel jonger zijn dan die van de twee andere
centrales. Het is typerend, dat op het laatste gewone congres (juni 1963) de
gemiddelde leeftijd van de 1300 afgevaardigden 32 jaar was en dat zich daaronder, naar mijn schatting, ongeveer 15% vrouwen bevonden. Het is daarom
niet verwonderlijk, dat in de moderne elektronische industrie in Parijs de 'oude'
C.F.T.C. niet zelden een meerderheidspositie innam.
De C.F.T.C. wordt ook gekenmerkt door haar interne democratie. De congressen zijn altijd zeer levendig en het komt nog al eens voor, dat het Bureau
Con f édéral (het dagelijks bestuur) er niet in slaagt, zijn voorstellen er door te
krijgen en zelfs door het congres gedwongen wordt een andere koers in te slaan
dan men van plan was. Overigens spreekt het feit dat zich binnen de organisatie
een minderheid kon vormen die na lange jaren de leiding overnam, voor zich.

Historischoverzicht
Het begin van de C.F.T.C. ligt in een vakbond van de beambten in de
industrie en de handel (Syndicat des Employés du Commerce et de l'Industrie),
die in 1887 door de initiatieven van een Broeder van de Christelijke Scholen in
Parijs onder de leden van een katholiek jeugdwerk werd gesticht. In de volgende jaren werd dit voorbeeld in meerdere steden nagevolgd, maar tot 1919 bleef
dit een zeer zwakke aanzet, alleen reeds hierdoor, dat de eigenlijke arbeidersgroep nauwelijks bereikt werd. Deze organisatie was louter katholiek en wilde
ook slechts katholieken omvatten.
Pas in 1919 werd de C.F.T.C. als zodanig gesticht. Door het feit dat de in
Elzas-Lotharingen bestaande — vroeger Duitse — christelijke vakbonden hierbij
4)
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groot gewicht in de schaal legden, veranderde het karakter van de centrale.
Het arbeiderselement kwam beter tot zijn recht, maar tot 1960 kwam de
sécrétaire-général (die in Frankrijk belangrijker is dan de voorzitter) steeds uit
de rijen der beambten. Tegelijkertijd werd het noodzakelijk, omwille van de
protestantse leden uit de Elzas, de vakbond een christelijk in plaats van een
katholiek stempel te geven. Maar tot 1947 stelde de C.F.T.C. zich uitdrukkelijk
op het standpunt van de katholieke sociale leer zoals die in de encycliek Rerum
Novarum is geformuleerd.
Pas sinds de grote stakingen van 1936 werden grote aantallen arbeiders lid
van de C.F.T.C.; de toenemende invloed van leden die in de K.A.J. gevormd
zijn doet haar van karakter veranderen. De con f édération begint haar streng
confessioneel karakter te verliezen en toont zich steeds zelfstandiger tegenover
de kerkelijke instanties. In dit opzicht is het kenmerkend, dat in 1937 een
vakbond uit universitaire kringen, het Syndicat Général de l'Enseige ynent National, in de C.F.T.C. werd opgenomen, hoewel deze bond uitdrukkelijk ieder
confessioneel karakter afwijst en zichzelf als laïcistisch bestempelt. (De
S.G.E.N. heeft na de tweede wereldoorlog een vooraanstaande rol gespeeld in
de ontwikkeling die in het laatste buitengewone congres haar afsluiting vond) .
Hoewel de leiders van de toen nog onverdeelde C.G.T. en van de C.F.T.C.
gedurende de Duitse bezetting veel contact met elkaar hadden en vaak samenwerkten, was het toch aan het einde van de oorlog niet mogelijk tot een eenheidsvakbond te komen. Het leek de leiders van de C.F.T.C. duidelijk, dat in
een eenheidsvakbeweging de communisten maar al te gemakkelijk de leiding
zouden nemen. Het is onwaarschijnlijk, dat zij samen met de socialistische
groepering Force Ouvrière, de ontwikkeling hadden kunnen voorkomen die
uiteindelijk in 1947 tot de afscheiding van de C.G.T.F.O. leidde.
Het losmaken van confessionele grondslag
De leiders van de C.F.T.C. hebben er bezwaar tegen en protesteren, wanneer
men de in 1964 uitgevoerde verandering van naam en statuten als een losmaken
van de confessionele grondslag (deconfessionalisatie) betitelt. Zij wijzen er met
nadruk op — m.i. terecht — dat de C.F.T.C. al lang geen confessionele organisatie meer was, maar een organisatie die volledig onafhankelijk was van welke
politieke partij en welke godsdienstige instantie ook.
Naar aanleiding van een conflict over de stellingname van enkele der aangesloten vakbonden met betrekking tot de kwestie der christelijke scholen legde
al in 1952 de toenmalige secretaris-generaal Bouladoux de volgende verklaring
af: „Al erkennen wij ook, dat een bepaalde leer (hij bedoelt de christelijke
sociale leer) een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de sociale vooruitgang,
toch moeten wij zeggen, dat deze leer weliswaar door afzonderlijke leden onder
ons, overeenkomstig hun geloof of hun levensbeschouwing, als bindend wordt
beschouwd, maar dat onze organisatie als zodanig zich als volwassen beschouwt
en dus in volledig zelfstandige verantwoordelijkheid zelf haar program bepaalt
en over de te gebruiken middelen beslist. Wij willen hier nogmaals herhalen,
dat, als wij zeggen dat de C.F.T.C. niet-confessioneel is en dit blijft, dit kort en
goed betekent, dat zij altijd haar onafhankelijkheid hartstochtelijk zal beklemtonen, niet alleen tegenover iedere hiërarchie, maar ook tegenover iedere laïcistische of religieuze stroming. De C.F.T.C. heeft geen geestelijke leidsman nodig
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en ook geen morele leiders buiten haar eigen statutaire organen ..." 5) .
Het is ook tekenend, dat een van de meest hartstochtelijke voorstanders van
de in 1964 tot stand gekomen veranderingen, de Con f ederation des Industries
Chimiques, toen zij in 1960 in een resolutie deze verandering eiste, de verklaring aflegde: „het gaat eigenlijk helemaal niet om een kwestie die de zaak
betreft, want de C.F.T.C. is allang geen confessionele organisatie meer; het
gaat slechts om een formele kwestie: onze naam moet tot uitdrukking brengen
wat wij zijn en de statuten wat wij in feite doen".
De nieuwe koers van de C.F.T.C. is in wezen eigenlijk al in 1947 tot stand
gekomen.
Op het congres van 1945 was er naar aanleiding van twee kwesties een
belangrijke minderheidsgroep ontstaan, die streefde naar een meer moderne
organisatie van de vakbonden. Het waren de afgevaardigden van die syndicats
die een consequenter organisatie wilden volgens het 'bedrijfsbeginsel' en die de
C.F.T.C. wilden bevrijden van haar binding met de christen-democratische
M.R.P. Deze groep stond sterk onder invloed van de beweging 'Réconstruction'
die door haar bijeenkomsten en publikaties wilde bijdragen tot een progressieve
meningsvorming in de rangen der vakbonden. Vooral door het verspreiden van
informatie over het vakbondswezen in andere landen heeft 'Réconstruction'
ertoe bijgedragen de horizon van de Franse vakbonden te verbreden.
Deze minderheid drong er op aan, dat in de statuten de onafhankelijkheid
tegenover de katholieke sociale leer tot uitdrukking zou komen. Zij ondervond
op dit punt niet veel tegenstand. In 1947 werd met grote meerderheid van
stemmen de volgende zin in de statuten veranderd: „De Con f ederatio'n laat zich
bij haar activiteit inspireren door de sociale leer van de encycliek 'Rerum Novarum' ". Nu staat er: „De Con f ederation beroept zich op en laat zich inspireren
door (se réclame et s'inspire de) de beginselen van de christelijke sociale leer".
Het kan zijn dat deze verandering in het nederlands niet zo erg wezenlijk
lijkt. Maar in Franse verhoudingen betekent het heel iets anders zich aan een
bepaalde leer te binden, of zich eens te verklaren met de, altijd enigszins vage,
beginselen van een christelijke sociale moraal.
Enkele kleine veranderingen in de statuten, die hier nog bij komen, zijn
overigens ook karakteristiek:
staat er nu
In plaats van
Sociale vrede, beginselen van de chrisHet ideaal van de vrede, geest van
telijke rechtvaardigheid en liefde
broederschap, eisen van de rechtvaardigheid.
Het afwijzen van de klassenstrijd
Het afwijzen van een systematische
aanwakkering van de klassentegenstellingen.
Verder wordt uitdrukkelijk geformuleerd, dat de C.F.T.C. ,,aanspraak maakt
op de volle verantwoordelijkheid voor haar activiteit" en dat zij „deze activiteit
bepaalt in onafhankelijkheid ten aanzien van elke politieke of religieuze groepering".
5) Ik citeer in dit artikel naar de teksten zoals die opgenomen zijn in het oktobernummer van Cahiers Réconstruction van 1964 en naar Rapport sur l'Evolution et les
Perspectives, présenté au Congrès confédéral extraordinaire de la C.F.T.C. par
Eugène Descamps Secrétaire Général.
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Voor het kennen van de ideeën der sinds 1960 meerderheid geworden minderheid, waarvan de vertegenwoordigers thans de leidende posities bekleden in
de Con f édération, is het belangrijk te wijzen op haar politieke stellingname,
zoals die in de jaren na de tweede wereldoorlog tot uitdrukking kwam.
In 1945 werd op het congres door de toen nog in opbouw zijnde 'minderheid' het voorstel gedaan, dat het vakbondsfunctionarissen niet toegestaan zou
worden politieke mandaten op zich te nemen. Wanneer men weet, dat toen
53 M.R.P.-kamerleden uit de C.F.T.C. voortkwamen, begrijpt men, waar het
hier om gaat.
Het voorstel werd verworpen, maar de kwestie bleef aanleiding tot menige
wrijving. Toen dan ook in 1953 het dagelijks bestuur zich in zijn beslissing te
sterk liet leiden door zijn sympathie voor de M.R.P., kwam het tot een crisis.
Tenslotte bereikte de minderheid, dat functies in de vakbond onverenigbaar
verklaard werden met politieke mandaten.
De achtergrond van deze kwestie is een afstand nemen tegenover de idealen
van een 'christelijke democratie'. In de kringen der minderheid spreekt men
steeds meer van het ideaal van het 'democratisch socialisme'. Het lijkt me goed,
daar iets over te zeggen.
De inspiratie voor deze idee moet men zoeken in de sympathie die in de jaren
1953 -1954 de publikaties van de Fabian Society wekten bij de groep 'Réconstruction'. Deze groep oriënteert zich graag op de geschriften van Howard
Stafford Crossmann en Aneurin Bevan.
Tegelijk wordt in opdracht van het Bureau Con f édéral (het dagelijks bestuur) een studie voorbereid waarin de C.F.T.C. haar ideaal van een betere
maatschappelijke ordening tot uitdrukking moet brengen. Het resultaat was een
rapport waarvan de naam reeds alles zegt: „La planification démocratique'.
Men kan datgene wat men met 'socialisme démocratique' of 'planification
démocratique' wil zeggen ongeveer op de volgende wijze samenvatten: De economie mag niet aan haar eigen wetten worden overgelaten. Een planning van
't hele economische leven die een democratische vorm krijgt, moet het mogelijk
maken de verhoudingen tussen de inkomens rechtvaardiger te maken en de economie te richten op de bevrediging van de wezenlijke menselijke behoeften.
De planning mag echter niet het karakter krijgen van een staatsdirigisme, maar
moet door het deelnemen van alle belanghebbenden, van hoog tot laag, een
zaak zijn van de werkelijke wil van het volk.
Hierbij moge nog worden opgemerkt, dat men zich in de kringen der minderheid graag beroept op de Frankfurter verklaring van de in 1951 weer opgerichte socialistische internationale en deze citeert wanneer men tracht de positie
van het democratisch socialisme te beschrijven.
Een andere reeks problemen die de aandacht verdienen is die van de internationale organisatie.
Reeds in 1949 -1950 spraken meerdere syndicats en fédérations zich uit voor
aansluiting bij het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (bij de
oprichting daarvan in 1949 in Londen was ook de C.F.T.C. uitgenodigd) . Het
congres van 1951 wees echter de aansluiting hierbij af, omdat dit het uittreden
uit het Internationaal Christelijk Vakverbond tot gevolg zou hebben gehad.
Toch kreeg het voorstel reeds 32% van de stemmen. Sindsdien is de vraag niet
meer uitdrukkelijk gesteld. Maar tussen 1951 en 1957 bleef zij toch steeds op
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de achtergrond van veel discussies. Thans bestaat er geen twijfel meer over, dat
de grote meerderheid graag zonder meer aansluiting bij het Internationale Verbond van Vrije Vakbonden zou zien; maar velen zouden niet graag de historische banden met de Nederlandse en Belgische christelijke vakbonden verbreken.
Toch zou zich, als men de kwestie tot een stemming zou brengen, een meerderheid ervoor uitspreken aansluiting te zoeken bij het I.V.V.V., zelfs als daardoor
deze historische band verbroken zou moeten worden. Maar men vermijdt het
voorlopig een nieuwe bron van meningsverschillen aan te boren.
De minderheid heeft intussen alles in het werk gesteld om te zorgen, dat de
praktische consequenties van de aansluiting bij de christelijke Internationale tot
een minimum beperkt werden. Zo heeft de minderheid in 1955 het dagelijks
bestuur van de con f ederation gewaarschuwd „tegen elke ondersteuning, van
directe of indirecte aard, aan de christelijke vakbonden, die men in Duitsland
weer tracht op te bouwen".
De strijd om de wijziging
Als de C.F.T.C. uiteindelijk besloten heeft alles te laten vallen wat aan haar
christelijke oorsprong herinnert, dan is dit het werk van de reeds genoemde
minderheid, die intussen meerderheid geworden is. Het getal van haar vertegenwoordigers in het Bureau con f édéral was voortdurend toegenomen en in 1961
werd iemand uit haar rijen, Eugène Descamps, tot secretaris-generaal benoemd.
De minderheid aarzelde niet, de netelige vraag te stellen, of de C.F.T.C. als
gevolg van de ontwikkeling niet verplicht was de 'verwijzing naar haar christelijk karakter' te laten vallen. Waar gaat het hier om ?
Zoals reeds gezegd ging het er niet om de vakcentrale een nieuwe richting te
geven. Voor- en tegenstanders van de naamsverandering waren het er over eens,
dat de C.F.T.C. al lang geen confessioneel vakverbond meer was, dat zij geen
politieke bindingen met een partij had, dat zij onafhankelijk was van de katholieke kerk, dat een kerkelijke sociale leer voor haar geen gezag had.
Onder de voorstanders is er beslist een groep die denkt in categorieën van
een volledige scheiding van godsdienst en samenleving; zo hebben sommige
syndicats zich niet slechts principiële voorstanders getoond van de godsdienstloze staatsschool, maar ook hevig geprotesteerd tegen bepaalde, overigens heel
erg bescheiden, subsidies aan de christelijke scholen. De grote meerderheid
bestaat echter uit mensen die, hoe zeer ze ook gelovige katholieken zijn, de
kwestie van de vakorganisatie louter pragmatisch bekijken. Hun gedachtengang
is de volgende:
Volgens een ook in kringen van objectieve waarnemers verspreide mening
denken zij, dat de C.G.T.-F.O. geen aantrekkingskracht meer heeft voor de
werknemers en dat de angst om steeds meer leden te verliezen aan de C.G.T.
deze socialistische centrale doet volharden in een defensieve positie, die tot verstarring moet leiden. Dit betekent, dat de C.F.T.C. de enige vrije centrale is die
met de C.G.T. werkelijk kan concurreren. Nu is het in het verregaand ontkerstende Frankrijk een feit, dat er vooral onder de werknemers, of ze katholiek
gedoopt zijn of niet, terughoudendheid bestaat voor alles wat op de een of
andere wijze met de kerk in verbinding schijnt te staan. Of de C.F.T.C. in
werkelijkheid helemaal geen christelijke vakbond meer is maakt niets uit; de
naam alleen is genoeg om vele arbeiders af te stoten. De C.F.T.C. zou in haar
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verantwoordelijkheid te kortschieten, als zij niet de consequenties trok uit deze
stand van zaken. Het is haar plicht tegenover de samenleving om thans een
zodanige gestalte aan te nemen, dat alle werknemers die zich niet willen aansluiten bij .een vakbond die door de communistische partij wordt beheerst, zich bij
haar thuis kunnen voelen, ook wanneer zij van de kerk vervreemd zijn. Frankrijk heeft een sterke vrije vakcentrale nodig, dat kan alleen de C.F.T.C. warden;
dat houdt echter voor de C.F.T.C. de plicht in om haar naam en haar statuten
te veranderen.
De tegenstanders van deze verandering zijn slechts voor een klein deel degenen die allang de linkse koers van de C.F.T.C. betreuren en in vele kwesties een
typisch rechtse positie innemen — dat is het geval bij de thans afgescheiden
groepering van beambten. Er zijn anderen, zoals de zeer militante mijnwerkersvakbond, voor wie de herinnering aan de zware strijd die zij voor hun bestaansrecht tegen de sterk anti-clericale socialistische vakbonden hebben moeten voeren, nog zo levendig zijn, dat zij de verandering niet kunnen verwerken.
Het beslissende argument tegen de verandering was echter het volgende. Men
is bevreesd dat met het opgeven van het christelijk karakter de deur opengezet
wordt voor een steeds verder gaande radicalisering van de vakcentrale. Men ziet
in de tot stand gekomen verandering het werk van extreem-linkse krachten, die
ongetwijfeld in de C.F.T.C. werkzaam zijn. Deze indruk werd zelfs op de
congressen waarop de kwestie besproken werd, nog versterkt. De uitdrukkingen
die men daar van de linkervleugel hoorde en die vaak de marxistische terminologie erg nabij komen en een echte klassenstrijdmentaliteit verrieden, zouden in
Nederland en België als uiterst radicaal beschouwd worden en zelfs in de socialistische vakbeweging nauwelijks meer denkbaar zijn.
Hoewel het Bureau Con f édéral van de noodzaak der verandering overtuigd
was, heeft het geprobeerd de beslissing nog enige jaren uit te stellen, opdat
geleidelijk aan de tegenstellingen wat verzacht zouden worden. Maar het gewone congres van 1963 dwong een spoedige beslissing af. De ontwerp-resolutie
van het Bureau confédéral die de beslissing probeerde uit te stellen, werd door
het congres geamendeerd in die zin, dat de beslissing eind 1964 moest vallen.
Menig vakbondsleider heeft dit betreurd en waarschijnlijk zal ook menigeen
die toen op een spoedige beslissing heeft aangedrongen, dit nu betreuren, want
velen hebben het als een zware slag gevoeld, dat de militante federatie van de
mijnwerkers, die nog slechts enkele jaren geleden door de grote mijnstaking een
groot prestige verwierf, de C.F.D.T. heeft verlaten.
Het nieuwe beginselprogram
Doordat de verwijzing naar een christelijke sociale moraal wegviel deed zich
de noodzaak voelen om heel precies de beginselen te formuleren volgens welke
de C.F.D.T. denkt te handelen.
Men heeft daartoe aan de eigenlijke statuten een 'Préambule' laten voorafgaan, waarin de C.F.D.T. de menselijke waarden aangeeft die haar tot leidraad
zullen strekken. In wezen gaat het om de basiswaarden die thans in de vrije
democratische wereld warden erkend; de rechten van de mens als persoon en
als sociaal wezen. Daarbij wordt dan nog uiteengezet, welke voorwaarden vervuld moeten warden opdat de maatschappij deze waarden verwerkelijkt.
Ik citeer hier de twee eerste paragrafen van het eerste artikel der statuten.
Ze geven een indruk van de geest die hier wordt vastgelegd.
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„De Confederation
ederation verenigt vakbonden die openstaan voor alle werknemers
die besloten zijn — in wederzijdse eerbiediging van hun persoonlijke, wijsgerige, morele en godsdienstige overtuigingen — hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen en te strijden voor een democratische maatschappij van vrije
en verantwoordelijke mensen".
„De Con f ederation en de aangesloten organisaties leggen er de nadruk op,
dat de waardigheid van de menselijke persoon, die de universele grondslag
vormt van het menselijk recht op vrijheid, rechtvaardigheid en vrede en die de
eerste voorwaarde is voor alle sociale leven, de organisatie van de maatschappij
en van de staat moet bepalen".
In het ontwerp voor de nieuwe statuten had men oorspronkelijk elk gebruik
van het woord 'christelijk' vermeden. Op het laatste ogenblik heeft men toch
nog een kleine concessie gedaan aan hen die er waarde aan hechten dat de
continuïteit van de eigen traditie van de C.F.T.C. tot uitdrukking gebracht
wordt. In de doelstelling van de Con f ederation, zoals die in de inleiding wordt
geformuleerd, insisteert men op „de bijdrage die de verschillende vormen van
het humanisme, waaronder het christelijk humanisme, geleverd hebben voor de
vaststelling van de fundamentele eisen van de menselijke persoon en haar plaats
in de samenleving" en stelt, „dat de Con f ederation haar activiteit wil voortzetten getrouw aan de ideologische opzet van een vakbeweging die gebaseerd is
op deze voorwaarden, die de hare blijven".

De verdere ontwikkeling
Of deze verandering er werkelijk toe zal leiden, zoals de voorstanders
zich voorstellen, dat vele werknemers die tot nu toe niet georganiseerd waren,
zich bij de C.F.D.T. zullen aansluiten, is een open vraag, die nog niet beantwoord kan worden. Voorlopig brengt zij de C.F.D.T. alleen maar moeilijkheden. Alleen reeds het feit, dat de afscheiding van verschillende groeperingen
een belangrijke vermindering van het ledental betekent (ongeveer 10%), is
niet erg prettig. Maar gezien de Franse verhoudingen mag men er op rekenen,
dat tenminste de arbeiderssyndicats die zich thans hebben afgescheiden, over
enkele jaren zullen terugkeren. Dat enkele rechts-georiënteerde beambtengroepen definitief verloren zijn, valt nauwelijks te betreuren. Belangrijker is echter
een andere omstandigheid: met deze veranderingen is de toestand in de
C.F.D.T. beslist nog niet gestabiliseerd. De eerste tijd zal de C.F.D.T. nog heel
wat interne moeilijkheden te overwinnen hebben.
Het vaststellen van de statuten is nog geen garantie voor de richting waarin
de C.F.D.T. zich in de naaste toekomst zal gaan ontwikkelen. Er bestaat geen
gevaar dat de C.F.D.T. nog ooit het karakter van een christelijke vakorganisatie
zal aannemen of dat de ontwikkeling op een of andere wijze teruggedraaid
wordt. Als er een gevaar bestaat, dan is dat hoogstens het gevaar van een steeds
verder gaande radicalisering. Door de gebeurtenissen die tot de verandering
hebben geleid, heeft de radicale linkervleugel aan belangrijkheid gewonnen.
Zij zal beslist proberen haar ideeën verder te realiseren en vooral een toenadering tussen C.F.D.T. en C.G.T. te bewerkstelligen. Zolang de leiding van de
C.F.D.T. in handen is van het huidige bestuur bestaat er geen gevaar dat zulke
tendensen de overhand krijgen. Maar men mag niet vergeten, dat de democra-
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tische opzet van de C.F.D.T. het mogelijk maakt, dat binnen enkele jaren de ene
groep leiders door een andere vervangen wordt -- de minderheid die meerderheid werd, is hiervan een duidelijk voorbeeld. Veel zal er daarbij van afhangen,
of de moeilijkheden die het huidige bestuur te overwinnen heeft, niet te groot
worden.
Een eerste moeilijkheid is de verhouding tot de andere centrales. De C.F.T.C.
heeft zich altijd op het standpunt gesteld, dat iedere systematische samenwerking met de C.G.T. en iedere vaste band met de communistische centrale vermeden moet worden, maar dat, als de omstandigheden dit wenselijk maken,
men niet mag aarzelen in de praktische activiteit contact op te nemen met de
C.G.T. en samen een actie te organiseren. Het is niet eenvoudig om bij deze
tactiek altijd de juiste koers te houden. Er hangt veel van af, of de C.G.T.-F.O.
ook meedoet, want de C.F.D.T. en F.O. samen bieden de mogelijkheid van een
evenwicht tussen de communistische en de democratische krachten. In feite
echter toont de F.O. steeds minder neiging om zich op welke wijze dan ook in
een samenwerking met de C.G.T. te begeven. Men verwijt van die kant reeds
lang aan de C.F.T.C., dat zij het met de communisten op een akkoordje gooit.
De huidige leiders van de C.F.D.T. beweren, dat zij niets liever willen dan
banden met de F.O. aan te gaan die een systematische samenwerking mogelijk
maken en op den duur wellicht tot een fusie kunnen leiden. Zij hebben echter
de indruk dat de F.O. daartoe minder dan ooit bereid is en dat de naamsverandering de F.O. nog meer kopschuw gemaakt heeft, omdat daardoor de C.F.D.T.
voor haar een nog ernstiger concurrent gaat worden.
Een tweede moeilijkheid vormt de vraag van de internationale aansluiting.
Voorlopig zullen de leiders van de C.F.D.T. proberen een beslissing hierover te
ontwijken. Men is bang dat degenen die tegen de 'deconfessionalisatie' hebben
gestemd, in een aansluiting bij het I.V.V.V. een nieuw teken zouden zien, dat
de radicale krachten van links steeds meer de leiding in de centrale bepalen.
Voor hen is het contact met de Nederlandse en de Belgische christelijke vakbonden nog een laatste waarborg, dat de C.F.D.T. werkelijk de voortzetting
blijft van de C.F.T.C. Het gaat hierbij niet om een afwijzen van het I.V.V.V.,
maar om het bestaan van een band met het Christelijk Internationaal Vakverbond. Indien een gelijktijdige aansluiting bij beide internationales mogelijk zou
zijn, lag hier helemaal geen moeilijkheid.
Het is de vraag, hoe lang de huidige leiders een beslissing over deze vraag
uit de weg kunnen gaan. Voor de minderheid is het altijd een uitgemaakte zaak
geweest, dat de C.F.T.C. logisch aansluiting moest zoeken bij het I.V.V.V. Het
ontbreekt op het ogenblik niet aan vakbondsmensen van deze richting die openlijk zeggen, dat, nu de eerste stap gezet is, de tweede ook zou moeten volgen.
Het zal nog des te moeilijker zijn deze vraag uit de weg te gaan, nu een
bepaalde omstandigheid tot een stellingname schijnt te dwingen. Het wordt
steeds duidelijker, dat met het tot stand komen van de Europese markt de vakbonden in de verschillende industrieën over de landsgrenzen heen met elkaar
moeten samenwerken. De leiding van de C.F.D.T. is zich hier heel goed van
bewust. De vraag die zich hiermee voordoet is deze: bestaat er een mogelijkheid,
dat de vakbonden, die in de landen van de Europese markt in een bepaalde
branche hun werkzaamheid uitoefenen, tot een gezamenlijke actie op bedrijf sniveau komen, ofschoon zijn bij concurrerende internationale vakorganisaties
zijn aangesloten.

De wenselijkheid van
katholieke scholen
DIRK VAN DEN BRINK

Dit artikel is bedoeld als een uitgangspunt voor een discussie, waarin het vraagstuk van het al of niet godsdienstig karakter van de school en de aard daarvan van
verschillende kanten belicht zal worden. Uit het voorgaande artikel, van H. Hoefnagels, dat zich weliswaar beweegt op een ander terrein, kan blijken, hoe veelzijdig
de kwestie van de deconfessionalisering is.
De auteur, leraar aan een kweekschool, heeft dit artikel geschreven vanuit zijn verantwoordelijkheid om jonge mensen voor te bereiden op hun taak in het onderwijs.
Door zijn werk wordt hij immers dagelijks met de vraagstelling geconfronteerd.

Redactie
E school met een eigen godsdienstig karakter, ook de katholieke school, is
D
in discussie 1 ). In plaats van een 'confessionele' school bepleit men thans
school, waarmee dooreen

algemene school, ook wel aangeduid als een open
gaans een instelling wordt bedoeld die voor alle kinderen van elke godsdienstige opvoeding toegankelijk is.
Welke plaats de godsdienst op zulk een school gaat innemen, is niet altijd
duidelijk. Soms krijgt men de indruk, dat men denkt aan een neutrale of godsdienstloze school, soms wil men de verschillende godsdienstige stromingen op
die school tot hun recht laten komen. Hoe dit gerealiseerd moet worden, is niet
direct evident. Diegenen die voorstaan de godsdienstige oriëntering van een
school afhankelijk te stellen van de plaatselijke situatie, gaan meer uit van de
feitelijke toestand dan van een principiële instelling.
Ten gunste van deze algemene school — in de zin van een schoolgemeenschap waarin de verschillende godsdienstige richtingen tot hun recht kunnen
komen — voert men ongeveer de volgende argumenten aan.
De school is een maatschappelijke instelling die door het volk als geheel
wordt bekostigd.
De school is er voor het algemeen welzijn.
In het huidige maatschappelijk beeld vormt de godsdienst meer een particuliere dan een openbare aangelegenheid.
De verschillende vormen van godsdienstig leven bestaan min of meer vreedzaam naast elkaar voort.
Onze kinderen zullen moeten leren samenleven met andersdenkenden en de
school dient hen daarop voor te bereiden. Daarom past de confessionele school
niet meer in de huidige maatschappij.
Ook voert men didactische bezwaren aan.
De differentiëring naar geloofsovertuiging heeft geleid tot oprichting van
een aantal niet levensvatbare schooltjes, die een gezonde onderwijsplanning in
de weg staan.
1)

Men denke aan het bekende onderwijshoofdstuk in Dl IV van de uitgave Wel-

vaart, Welzijn en Geluk.
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Weerlegging van dergelijke argumenten is daarom zo lastig, omdat ze vaak
gehanteerd worden door theoretici of buitenstaanders die de nodige feeling
voor de praktijk van het schoolleven missen.
Anderzijds echter bezorgen zij de practicus een frisse kijk op bestaande toestanden en prikkelen hem, zijn houding welbewust te bepalen, zo nodig te
herzien.
Laten wij dus eerst nagaan, waarin de kracht schuilt van bovenstaande argumenten.
Ongetwijfeld is het waar dat de school een maatschappelijke instelling is die
— voor Nederland althans — organisatorisch zeker een nationale aanpak
vraagt.
De historische groei van de Nederlandse onderwijs-organisatie heeft allengs
geleid tot een versnippering die de verantwoordelijke instanties in een betrekkelijk machteloze positie plaatst. Daarom mist men in ons onderwijsbeleid de
nodige visie, de duidelijke lijn, de noodzakelijke dynamiek. De zg. mammoetwet
is een eerste grootse paging tot coordinatie en integratie. Maar eerstens zal het
op zijn vroegst 1968 zijn vooraleer deze wet in werking treedt en vervolgens
betreft het hier slechts een bepaalde tak van onderwijs. Van een werkelijk
gecentraliseerde opbouw zijn we nog ver verwijderd.
Als men dus in deze zin kritiek levert op de bestaande organisatie van het
onderwijs in Nederland, dan stem ik daar mee in.
Maar geenszins wil ik de confessionele school hiervan als enige oorzaak aanwijzen. Het zijn niet alleen kerkbesturen die bijzondere scholen oprichten. Ook
particuliere instellingen als de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, en de
n.v. Philips richten eigen scholen op.
Vervolgens zijn het niet alleen de bijzondere scholen die een inefficiënte
factor vormen in de organisatie. ik ben zelfs geneigd, deze eerder te zoeken in
een anachronisme dat geheel buiten de kwestie van de bijzondere school staat.
Zoals men weet, was de organisatie van het schoolwezen tot 1800 hoofdzakelijk
een plaatselijke (stedelijke) aangelegenheid 2 ). Iedere stad had een eigen
schoolreglement, eigen salariëring etc. Geen minister van onderwijs is er later
in geslaagd, deze gemeentelijke autonomie geheel te doorbreken. Tot op de dag
van vandaag handhaaft men een irrationele regeling, waarbij het rijk de salarissen in het onderwijs subsidieert, terwijl de gemeenten afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar de vergoedingen vaststellen voor de huishoudelijke schooluitgaven.
Zo kon het dan in 1964 gebeuren dat een schoolkind in Amsterdam f 108.voor leermiddelen etc. vergoed kreeg, terwijl een kind uit Loon op Zand het
moest stellen met f 46.—. Of om een extreem voorbeeld te geven: in datzelfde
jaar kreeg een schoolkind uit Kuinre (0v.) f 169.— toegewezen, een kind uit
Berg en Terblijt (L) daarentegen f 37.— 3)
Zo wordt de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland belemmerd door
de vele los naast elkaar werkende, elkaar doorkruisende en soms ook elkaar
tegenwerkende instanties. Er is veel goede wil, er zijn veelbelovende initiatieven,en er is een pijnlijke onmacht om ze te realiseren. Klachten bv. over de
2) Vgl. R. R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, Utrecht - Antwerpen, 1954.
3) De bedragen zijn afgerond op hele guldens. De bestaande regeling bevat meerdere onbillijkheden, die hier buiten beschouwing blijven.
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groeiende achterstand ten aanzien van de onderwijsresearch zijn aan de orde
van de dag 4), maar juist hier wreekt zich het ontbreken van een centraal
orgaan: research kan slechts op uitgebreide schaal worden beoefend.
Redenen te over dus om te pleiten voor een algemene aanpak in deze zin dat
men zo spoedig mogelijk begint met de opbouw van een rationele, gecentraliseerde onderwijs-organisatie.
Maar als men bedoelt dat deze algemene school de persoonlijke, karakteristieke kleur zou moeten vertonen van verschillende fundamentele stromingen, dan
beschouw ik die opvatting als een hersenschim. Slechts in het systeem van een
organisatie immers is het mogelijk, persoonlijke aangelegenheden buiten beschouwing te laten of liever: hierin schuilt juist de essentie van het organiseren
dat men schematiseert. Een algemene school voor algemeen vormend onderwijs
is naar mijn mening een contradictio in terminis. Het is een school op papier.
Zodra men de papieren indeling gaat vervangen door levende wezens, spelen
inter-subjectieve factoren een rol -- zo niet de hoofdrol. Gesteld dat men de
bestaande groeperingen in het onderwijs (godsdienstige, sociale, economische,
technische etc.) bij de wet zou verbieden, zouden zich van meet af aan opnieuw
persoonlijk gekleurde groeperingen gaan aftekenen. Zo zal het moeilijk zijn,
in Nederland het voortbestaan van karakteristiek Limburgse scholen te verhinderen. De eigen Limburgse geaardheid immers is een facticiteit in de Nederlandse samenleving, die in het onderwijs wordt weerspiegeld. Hetzelfde geldt
voor de katholieke geaardheid.
Om deze opvatting waar te maken, moet ik beginnen met te wijzen op de
merkwaardige sfeer die ontstaat, zodra men een betrekkelijk gering aantal
kinderen gedurende een aanzienlijk deel van de dag groepeert rond een onderwijzer of enkele leraren.
Het betekent dat men elkaar leert kennen, vrij snel, en vrij intiem. Er heerst
een gemeenschapssfeer in de zin die J. Pieper daaraan hecht 5). Men kan de
klas niet beschouwen als een organisatie en evenmin als een maatschappij in het
klein. De onderwijzer (leraar) kent zijn leerlingen en zij kennen hem. Het kan
een prettige of minder prettige relatie zijn, maar altijd is ze persoonlijk, intiem.
Het heeft geen enkele zin, op school een soort miniatuurmaatschappij te
creëren, zg. ter voorbereiding op het latere leven, want eerstens zou dit een
ondraaglijke, 'ijselijke' sfeer in het leven roepen, maar bovenal zou het een
belachelijke onderneming zijn. Men kan in de rekenles wel even winkeltje
spelen, men kan niet in de klas staan als een kruidenier tegenover zijn klanten.
De zakelijke, neutrale, oppervlakkige, 'algemene' omgangsvormen die onze
burgermaatschappij kenmerken, zijn in deze intieme kring eenvoudig ondenkbaar. Iedere poging van de onderwijzer om zijn persoonlijkheid te camoufleren,
werkt onmiddellijk op de lachspieren. Dit wordt ook op een algemene school
niet verwacht. Maar de aard van de gemeenschap die een klas is, geeft een
geheel eigen karakter aan de wederzijdse beïnvloeding. Men kan zich afvragen
in hoeverre kinderen in staat zijn voortdurend verschillen in benaderingswijze
te ervaren en op te vangen.
Dat een schoolklas aangeduid kan worden als een vrij intieme gemeenschap
4) B. Brus, Perspectieven in de Didaktiek VI, Opvoeding, Onderwijs, Gezond15e jg., nr. 3.
5) J. Pieper, De regels van het maatschappelijk spel, Utrecht, zj.
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brengt mee, dat de aanwezigen er zich thuis moeten voelen. Als de klas geen
'thuis' kan bieden, houdt men het er niet vol.
Elders heb ik dit aldus geformuleerd: het kind moet zich op een school
veilig geborgen weten -- en dit heeft veel misverstand gewekt 6) . Men vond
dit een bedenkelijke uiting van de beruchte hokjesgeest. Veilige geborgenheid
wil men nog wel accepteren voor de kleuterschool en de eerste leerjaren van de
lagere school, maar daarna dient allengs een hardingsproces te worden ontwikkeld. Vooral in het voortgezet onderwijs, als de kinderen op het punt staan het
volle leven binnen te treden, is een 'open' schooltype geboden.
Om het misverstand niet nodeloos te vergroten, zal ik mijn gedachten hierover wat scherper formuleren.
Niet alleen de kinderen moeten zich op een school veilig voelen, onderwijzers
en leraren moeten dat evenzeer. Ik wil u bekennen, dat ik eenmaal in mijn
leven van school heb moeten verwisselen omdat ik er niet thuis kon raken.
Het vraagstuk van de menselijke geborgenheid namelijk is niet typisch een
jeugdprobleem, het geldt voor de mens als zodanig. Ieder mens, de volwassene
evenzeer als het kind, heeft een fundamentele behoefte aan en daarmee een
fundamenteel recht op eerbiediging van zijn persoonlijk leven. Het thema is
vooral na de tweede wereldoorlog op indringende wijze behandeld ' ) . De
moderne mens voelt zich vaak eenzaam in een zakelijke, 'objectieve' wereld,
waarin hij zich behandeld ziet als een 'ding'. Dit leidt tot de neurotische gedragingen die een kenmerk zijn van onze tijd. Bij ontsporingen blijkt vaak dat de
patiënt geen kans heeft gezien, een 'home' op te bouwen. Hij behoort tot de
ontwortelden omdat hij geen wortel heeft kunnen schieten.
In zijn persoonlijke relaties -- en nogmaals, daartoe reken ik ook het schoolleven — leeft de mens het leven in zijn volle rijkdom. Daar kan hij geheel
'zichzelf' zijn.
In het gewoel van de buitenwereld, het maatschappelijk verkeer is het slechts
uit te houden, indien men zich thuis kan voelen.
Dat is geen hokjesgeest.
Het is algemeen menselijk.
Zij die pleiten voor een 'open' geest op de scholen zouden zich eerst eens
moeten realiseren dat dit wat anders inhoudt dan het prijsgeven van de menselijke intimiteit. Openheid betekent het ontvankelijk zijn voor nieuwe indrukken.
Als men de intimiteit van het schoolleven wenst te verruilen voor een 'algemene'
school, bereikt men precies het tegengestelde van hetgeen men beoogt. Men
streeft naar een rijk geschakeerde, ruimdenkende, brede, universele instelling,
maar verkrijgt een kille, kleurloze, verzakelijkte en verschraalde school.
Hoe intiemer namelijk een groepering samenleeft, hoe sterker de persoonlijke
verschillen gaan spreken. En naarmate men, omwille van het menselijke respect,
gedwongen is, de onderlinge verschillen te ontzien, zal men de rijkdom van het
persoonlijke contact moeten prijsgeven.
Bij een oppervlakkig contact in het maatschappelijk leven levert dit doorgaans geen moeilijkheden. Zeer persoonlijke stellingnamen zijn daar gemakkelijk te vermijden of te verbergen, maar bij een langdurig contact (5 uur dagelijks) in kleine groeperingen (10 tot 50 personen) zouden deze reserves al gauw
6) De Nieuwe Linie, 16 jan, 1965.

7) O.m. door Sartre, Marcel, Heidegger, Frankl, Gheorghiu. Ten onzent: S. Couwenberg, De vereenzaming van de moderne mens, Den Haag, zj.
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leiden tot een ondraaglijke situatie. Als men bij voortduring zijn houding en
gebaren, zijn woorden en uitdrukkingen onder controle moet plaatsen, als men
zich bij voortduring moet afvragen wat nog net wel, en wat net niet meer kan,
dan ontstaat een angstvallige, gespannen sfeer. Ik moet dan mijn toevlucht
nemen tot een geschematiseerd gedrag, tot standaard-uitdrukkingen en gemeenplaatsen: het bovengenoemde proces van verschraling is een feit geworden.

Katholiek onderwijs
Als men deze inleiding kan aanvaarden en daarbij aanneemt dat onze godsdienstige beleving behoort tot de persoonlijke, intieme sfeer, dan zou daarmee
de wenselijkheid — beter nog de onvermijdelijkheid van confessioneel onderwijs gegeven zijn. Zo eenvoudig echter liggen de zaken niet.
In de menselijke evolutie kan men vooral de uitingen van godsdienstig leven
kenschetsen als een teken van tegenspraak. Wij behoeven ons niet te verbazen
dat er omtrent de godsdienstig georiënteerde school voortdurend misverstand
rijst. Allereerst zal men vaak al te grif toegeven dat godsdienst een privé
aangelegenheid is, om vervolgens deze uitspraak te passen in een betoog, dat
de waarde van de godsdienst bedoelt aan te tasten. Ongeveer in deze geest: als
godsdienstig bewustzijn een particuliere aangelegenheid is, dan is het ook een
onbelangrijke, te verwaarlozen zaak. Het doet er dan weinig toe, welke godsdienst men belijdt.
Vervolgens bestaat er een tendens, uitingen van godsdienstig leven te
associëren met de gedachte aan bekrompenheid, enghartigheid, isolationisme,
sectarisme, geslotenheid. Daartegenover gebruikt men met kennelijke voorkeur
het toverwoord 'openheid'.
Men pleit voor openheid in beleidskwesties, in het privé-leven van een vorst,
in sexuele voorlichting, in het gezin, in het omroepbestel. Het analoge gebruik
van dit woord veroorzaakt niet zelden verwarring.
Zolang de mens leeft immers zal hij een standpunt innemen. Het is, naar de
terminologie van S. Strasser, een oer-evidentie 8) . De ontkenning ervan houdt
een bevestiging in: wie ontkent dat hij een standpunt inneemt, stelt zich daardoor op een standpunt.
Ruimtelijk bezien zal dit weinig tegenspraak wekken. Een levend mens
bevindt zich altijd ergens, en vanaf die plaats neemt hij zijn wereld waar.
Tijdelijk bezien is het innemen van een standpunt nog duidelijker. Kan ik
ruimtelijk voortdurend van standpunt (standplaats) veranderen, dat ik heden,
verleden en toekomst zie als 20ste-eeuwer, is onvermijdelijk.
Belangrijker echter is het boven- tijdelijke of geestelijke standpunt dat ons
denken en geestelijk streven beheerst. Ik kan niet in het wilde weg denken,
of van alles door elkaar willen, of denken en willen eenvoudig uitsluiten, want
daarmee breek ik met mijn bestaan als mens. Dat de mens bestaat, kan slechts
betekenen dat hij ergens staat. Dat is niet bekrompen of gesloten — het is
essentiëel menselijk. Het wordt pas bekrompenheid, als het gepaard gaat met
een betrekkelijk onvermogen tot transcenderen. In dit geval trekken wij een
8 ) S. Strasser, Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid, 's-Hertogenbosch,
1963.
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blinde muur op rond een bepaalde leefwereld en sluiten ons daarin op. Wij
leven in een kleine kring en gedragen ons alsof daar de wereld ophoudt te
bestaan. De wereld binnen de muur wordt beschouwd als privé bezit. Men waakt
er angstvallig over. Er mag niets af, maar vooral mag er niets bij. Van een
vruchtbare dialoog tussen mens en wereld is geen sprake.
Bij een open levenshouding blijft de mogelijkheid tot verruiming van de
gezichtskring altijd open. Er is een voortdurende bereidheid tot het opnemen
van nieuwe indrukken, een dynamische wisselwerking tussen mens en wereld.
Dat godsdienstig bewustzijn een onbelangrijke of willekeurige zaak zou zijn,
omdat het behoort tot de persoonijke sector van ons bestaan, is eveneens in
strijd met de algemeen menselijke ervaring.
De dingen die ik zie, voel en beleef als dichtbij (mijn echtgenote, mijn gezin,
mijn woonplaats, mijn gebedsleven, mijn speciaalstudie, mijn) school, mijn beroep) zijn juist daarom waardevol voor mij. Ik kan er met warmte over spreken.
Over de dingen die ik beleef als veraf (de Salomonseilanden, de effectenhandel, de penguins, mijn onbekende overburen, Lou de palingboer, de knopenindustrie) spreek ik zakelijk, schematisch.
Een Fin is voor mij een buitenlander, zoals een Zweed 9 ) . Een ramp in Japan
is 'erg'. Voor 'de' overstromingsramp ' 53 kan ik geen woorden vinden die in
staat zijn, mijn gevoelens te vertolken.
Als u mijn vrouw ontmoet, zult u haar hopelijk 'aardig' vinden, maar als ik
moet vertellen wat ze voor mij betekent, heb ik een tweede leven nodig. Zij is
voor mij, wat niemand anders op de wereld voor mij kan zijn.
Het is een gezond menselijke harmonie, dat er in ons leven een spanningsverloop bestaat van innerlijk naar uiterlijk. Ontbreekt dit, dan wordt ons bestaan
kleurloos, leeg, ijl, oppervlakkig. Kenmerkend voor een oppervlakkig levend
mens is, dat hij weinig verschil maakt tussen innerlijke en uiterlijke aangelegenheden. Hij behandelt de dingen die dichtbij liggen even schematisch als de
uiterlijkheden — en omgekeerd.
Kenmerkend voor een eenzijdig levend mens is dat zijn innerlijk te zeer
betrokken is op een bepaalde sector van de wereld die hem omringt. Zo zijn er
zakenlui die innerlijk nauwelijks geroerd worden bij het aanschouwen van een
kostbaar schilderstuk: onmiddellijk spookt hen de veilingprijs door het hoofd.
Er zijn politici die kinderen op de arm nemen en handen schudden van
simpele lieden om daardoor hun politieke machtssfeer uit te breiden. Zo worden
de meest intieme handelingen 'vertaald' (verkild) in termen die eigenlijk thuishoren bij de grenzen van onze horizon.
Tenslotte is daar nog de bekende trek van de fanaticus, de mens met oogkleppen, de over-gespecialiseerde, de rechtlijnige, de berijder van het stokpaard.
Hij mist de brede kijk. Hij ziet niet op of om. Zijn leven volgt één-richtingverkeer. Hij kijkt één kant uit, en wat hij daar ziet, ziet hij helder, bedenkelijk
helder. Het is de mens die het doorgaans ver schopt -- in zeer bepaald opzicht.
We staan nu voor de vraag, welke plaats wij moeten toekennen aan de godsdienstige beleving.
Allereerst blijkt, dat de bovengeschetste eenzijdigheden en vervlakking even9 ) Vgl. A. Oldendorff, De psychologie van het sociale leven, Utrecht, 1957, p. 79.
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zeer in de godsdienst voorkomen als in welke andere levenssector ook.
Daarnaast echter wordt godsdienst gekenmerkt door universaliteit. In feite
blijkt geen onderwerp méér in staat te zijn een algemene bewogenheid op te
roepen dan juist godsdienstige aangelegenheden. Ik noem slechts het Vaticaans
Concilie, de Oecumene, Honest to God, gebedsgenezing, liturgische vernieuwing, eucharistische viering.
Deze realiteit stemt overeen met alle beschikbare antropologische gegevens:
in welke tijdsperiode men ook zoekt naar welke bevolkingsgroep ook, het religieuze speelt er een rol, doorgaans een centrale rol 1°) . Waar de mens optreedt,
treedt hij op als religieus wezen en er bestaat geen enkele aanwijzing dat dit
ooit veranderen zal. Als straks de historici speuren naar tekenen van godsdienstig bewustzijn in de 20e eeuw, zullen zij rijker, sprekender, bewogener bronnenmateriaal aantreffen dan ooit tevoren. Ons godsdienstig leven kan 'open'
zijn, d.w.z. ontvankelijk voor nieuwe indrukken, maar nooit zakelijk, of neutraal, of uiterlijk. Een neutrale houding ten aanzien van het godsdienstige heeft
iets paradoxaals. Men kan evenmin neutraal spreken over zijn moeder of over
zijn beroep.
Keren wij ons nu tot de realiteit van de schoolklas, dan kan de rol die onderwijzer of leraar daar speelt, met minder gevaar voor wanbegrip worden bezien.
Er ligt een periode achter ons waarin de kinderpsychologie een duidelijk
stempel op de hedendaagse school heeft gedrukt. Men ontdekte dat het kind
geen volwassene in zakformaat was, maar dat het zich fundamenteel anders
gedraagt. De ontwikkeling geschiedt volgens een eigen wetmatigheid, het kind
is meer suggestibel, minder kritisch, heeft niet de zelfstandigheid, de eigen
karakteristiek van de volwassene. Dit zijn inderdaad waardevolle gezichtspunten
en terecht pleit men voor een meer pedocentrische instelling op school. Maar er
bestaat een nogal simpel gegeven dat door deze stroming enigszins in de verdrukking is geraakt. Het zijn volwassenen die het onderwijs leiden. Men kan
dit gegeven niet uitschakelen zonder de schoolwereld onmiddellijk onder te
dompelen in een oceaan van infantiliteit.
De onderwijzer (leraar) leeft, bestaat als volwassene, hetgeen betekent dat
hij een standpunt inneemt. De zin van dit standpunt in het opvoedingsgebeuren
is juist, dat het kind zich hieraan kan optrekken naar de eigen volwassenheid.
De man voor de klas miskent zijn functie als hij tracht, zijn levenshouding te
verdoezelen. Ik hoop hierboven (p. 9901) bovendien te hebben aangetoond, dat het onmogelijk is. Een vage, algemeen-godsdienstige instelling die
in het moderne maatschappelijke leven voldoet, is in de klas uitgesloten. Leerlingen nemen dat niet. Zij vragen een standpunt, een persoonlijke overtuiging.
Dit geldt te meer naarmate zij ouder zijn.
Na dertig jaar onderwijs aan kinderen van jong (6) tot oud (21) mag ik
niet zonder vreugde vaststellen dat ik juist de boeiendste ervaringen heb met de
oudsten, zodra de godsdienst direct of indirect in de lessen ter sprake komt.
Godsdienst leeft. Men is er sterk emotioneel in betrokken. Men komt er niet
met de bewering, dat het er in het religieuze leven weinig toe doet omdat we
immers allen kinderen zijn een en dezelfde Vader .... In de klas zet men de
leraar de duimschroeven aan. Men eist dat hij zich uitspreekt en zijn standpunt
bepaalt.
1°) E. 0. James, Godsdienst in de prehistorie, Utrecht, 1963.
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Tot op dit ogenblik blijft het altijd nog mogelijk, mijn gedachtengang op subjectivistische wijze te interpreteren. Wellicht is men overtuigd van de onontkoombaarheid van godsdienstig georiënteerd onderwijs, maar men zal mij de
even onontkoombare vraag voorleggen: moet dat katholiek georiënteerd onderwijs zijn ?
Wij bevinden ons daarmee op het terrein van de geloofsovertuiging en hier
geldt zeker, wat K. Jaspers zegt met betrekking tot de filosofie: „Mit Glaubensk.mpfern laszt sich nicht reden" 11).
Wel wil ik een korte motivering geven van het feit dat ik mij beken tot de
christelijke, in het bijzonder tot de rooms katholieke godsdienst, maar dat kan
niet een rationele argumentering zijn.
Dat ik mij beken tot de christelijke godsdienst, houdt op de een of andere
manier verband met mijn menselijk lot. Ergens in de evolutie van de mensheid
treedt Jezus Christus op als de Zoon van God. Welke ontwikkeling wij ook
tegemoet gaan, Christus als de Zoon Gods kunnen wij niet meer wegdenken.
Ook andere grote geesten als Socrates, David en Boeddha kunnen wij niet
wegdenken, maar Jezus vraagt van ons het geloof in Zijn Godheid.
Dat ik mij beken tot de rooms katholieke kerk komt omdat ik mij er thuis
voel. Ook al bevindt mijn kerk zich in een vrij kritieke situatie, ze is mij dierbaar, zoals mijn moeder me dierbaar is. Ik kan niet van kerk verwisselen op de
wijze waarop men een ander costuum aantrekt.
Een volgende motivering mag belachelijk schijnen, maar ik noem ze om de
dwaasheid van het tegendeel te accentueren.
Ik ben rooms katholiek omdat ik als godsdienstig mens ergens moet staan.
Mens-zijn immers, ik herhaal het, is ondenkbaar als men niet ergens is, als men
niet een standpunt inneemt. Dat de eenheid in de christen kerk hersteld worde,
is ook mij een dierbare wens en ik zal vooraan in de rij staan als eenmaal de
grote dankdienst wordt gehouden.
Maar zover zijn we nu eenmaal niet.
Ik kan moeilijk een afwachtende houding aannemen en mijn godsdienstig
leven uitschakelen totdat de verdeeldheid in de christen kerk is opgeheven.
Godsdienstbeleving veronderstelt nu eenmaal een bepaalde levensvorm.
Spreken over godsdienstig innerlijk is een ijdel woordenspel zolang de uiting
(expressie) daarvan achterwege blijft. Het is vaak verwonderlijk hoe gemakkelijk men de stof-vorm-eenheid als gescheiden behandelt. Men spreekt dan over
het innerlijk alsof het op zichzelf zou kunnen bestaan. Ongeveer in deze geest,
dat men de buitenkant van een vat zou kunnen wegsnijden om de binnenkant
(zonder buitenkant!) over te houden ... .
Een laatste reden waarom ik katholiek ben en alle tekorten van mijn kerk op
de koop toe neem, is mijn godsdienstige overtuiging.
Wie Christus ontmoet, ziet zich vroeg of laat gesteld voor de vraag: „Wie
zegt gij, dat Ik ben ?" (Matth. XVI - 15) . En die vraag kan niet beantwoord
worden met de sceptische tegenvraag die Pilatus stelde: „Wat is waarheid ?"
(Joh. XVIII - 38), maar slechts met de echte waarheidsvraag: wat is de waarheid omtrent Christus ? En die houdt op het ogenblik iedereen bezig, niet het
minst de katholieken.

11) K. Jaspers, Der philosophische Glaube, Frankfurt a.M., 1958.
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Wij hebben een halve eeuw gestreden voor de vrijheid en de gelijkstelling
van de bijzondere school. Thans vraagt men zich af, of de bestaande situatie
intussen niet door de tijd is achterhaald. Voor wat de organisatie van het onderwijs betreft, geef ik dat toe. Eveneens geef ik toe, dat didactische factoren soms
zwaarder kunnen wegen dan religieuze. In het algemeen zal godsdienstige
oriëntering voor gespecialiseerd onderwijs, men denke aan vele vormen van
beroepsscholing, van ondergeschikt belang zijn. Zolang men niet kan spreken
van rk boekhouden, is een rk boekhoudcursus overbodig. Maar een instelling
die zich in dienst stelt van de algemeen culturele vorming, van lagere school
tot en met universiteit 12 ), zal slechts node een godsdienstige grondslag kunnen
missen. Dat hangt niet samen met de leeftijd van de betrokkenen, maar met
de persoonlijke sfeer van een school.
Tenslotte mag men de godsdienst ook niet laten prevaleren, als hierdoor de
efficiency van het onderwijs te zeer geweld lijdt.
Als er in een afgelegen gemeente slechts plaats is voor één uloschool, dan
moet men daar geen drie bijzondere ulo's plaatsen, maar alle kinderen op die
ene school toelaten. Als daarentegen in een grotere gemeente plaats is voor drie
levensvatbare ulo's dan zie ik op grond van het bovenstaande geen redelijk
motief waarom men de bestaande religieuze groepering op de een of andere
wijze geforceerd zou doorkruisen door een wettelijke regeling.
De ouders immers kiezen of creëren voor zichzelf ook hun persoonlijke
milieu. Het is de grote vrijheid, die hun in deze straf gereglementeerde samenleving nog gegeven is. Het lijkt vanzelfsprekend dat zij diezelfde vrijheid
wensen te hanteren met betrekking tot de keuze van het persoonlijk milieu
hunner kinderen — waartoe ik de school reken — tot deze zelf in staat zijn,
een verantwoorde keuze te doen.
12 ) Vgl. D. von Hildebrand, Die Menschheit am Scheideweg, Regensberg, zj.

Verkiezingen in België
Een proeve van verkiezingssociologie
H. DE BRUYNE

P het gebied van de electorale geografie staat men in België bepaald zwak.
Vroeger kon men misschien nog denken dat de politici door een praktisch
aanvoelen toch wel een duidelijk beeld hadden van de verschuivingen welke
zich bij de kiezers konden voltrekken. Wat men door het ontbreken van political science en sociologische analyses miste, kon aangevuld worden door het
'gezond verstand' van de politici en hun concrete kennis van wat er in het volk
leefde. Sedert de verkiezingen van 23 mei dient men daar echter een vraagteken
achter te zetten. De beroepspolitici zijn helemaal niet in staat geweest de omyang te voorzien van de verschuivingen die zich gedurende het vierjarige
bewind van de regering Lefèvre voltrokken hebben.
Wijsheden post factum zijn er na de verkiezingszondag meer dan genoeg
verkondigd. Plotseling schenen zeer veel waarnemers bij voorbaat geweten te
hebben welke zware nederlaag de twee regeringspartijen zouden lijden. Wie
echter enigszins vertrouwd is met de feiten, weet welk een verrassing het tenslotte voor iedereen geweest is dat de Belgische Socialistische Partij er 20, de
Christelijke Volkspartij er 19 kamerzetels bij inschoot, en dat de Partij voor
Vrijheid en Vooruitgang en de Volksunie zoveel terrein wonnen.

O

Zijn voorspellingen mogelijk?
Misschien is dit een goede aanleiding om zich eens af te vragen hoe ver de
kennis van de publieke opinie eigenlijk gaat en in welke mate het mogelijk is
een wetenschappelijke verkiezingsprognose op te stellen. Daarmee betreedt men
het terrein van een van de moderne mode-disciplines: de demoscopie, de wetenschappelijke opiniepeiling, gecombineerd met allerlei specialisaties waarmee
men soms tot bij de rand van de massale psycho-analyse belandt. Het samenstellen van het 'sample', het ontwerpen van de vragen, de analyse van de antwoorden, de statistische verwerking van de resultaten, 'de vergelijking ervan
met vroegere uitslagen, het calculeren van de vergissingsmarges en de correctie
ervan, en allerlei knepen van extrapolatie in de toekomst -- het zijn allemaal
fenomenen van wat men later allicht een nogal kinderlijke superstitie van deze
tijd zal noemen: de illusie dat men slechts een goede greep sociologisch-economische gegevens in een computer hoeft te steken om er alles van te weten.
We hebben ooit in alle ernst de vraag horen stellen of er eigenlijk nog wel
algemene verkiezingen nodig zijn, aangezien de specialisten van de opiniepeiling het toch allemaal kunnen berekenen. Men heeft zich in een soort science
fiction van de sociologie en van de politieke wetenschappen vermeid, en dat
gebeurt nog dagelijks. Dat is alleen mogelijk omdat men in vele gevallen werkt
met een ontzettend simplistische, mechanistische opvatting van wat een mensengemeenschap eigenlijk is.
Met name wat betreft de banden die de enkeling, de kiezer, binden aan de
politieke gemeenschap, aan de Staat, aan de partijen, aan de figuren van het
openbaar leven, houden vele specialisten er bijna infantiele opvattingen op na.
Wat de kiezer in het stemhokje ten slotte beweegt op het ogenblik dat hij
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meestal voor de enige politieke optie staat die hij in jaren doet -- en dikwijls
gaat het dan nog om een heel vage keuze, ingegeven door redenen die de kiezer
zelf niet verwoorden kan —: dat is een vraagstuk dat veel meer omvat dan men
doorgaans wil erkennen. En de beïnvloeding van die kiezer om hem van keuze
te doen veranderen of hem bij zijn vroegere keuze te houden, is ook veel gecompliceerder dan de vlijtig meeting-gevende politicus of de kalkende en plakkende
militanten vermoeden.
Een eerste opmerking in dit verband is deze: alle vergelijkingen van nieuwe
verkiezingsresultaten met vroegere uitslagen zijn statistisch gezien gebrekkig,
omdat bij elke nieuwe verkiezing het kiezerscorps anders samengesteld is dan
vroeger. Dat geldt uiteraard ook voor alle prognoses. Om de vier jaar zijn er
een aantal kiezers verdwenen; ze warden vervangen door jongere jaarklassen,
die de vorige keer geen deel genomen hebben aan de verkiezingen. Om tot een
volledig stabiele onderlinge verhouding van de partijen te geraken, zouden de
nieuwe kiezers sociologisch-politiek tot dezelfde groepen moeten behoren als
degenen die verdwenen zijn, en dit in dezelfde relatieve verhouding. Het
spreekt vanzelf dat die volledige gelijkheid onmogelijk is. Wie hiermee rekening houdt, komt toch wel onder de indruk van de soms jaren durende stabiliteit van de onderlinge verhoudingen der partijen. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat de banden die de kiezer op een min of meer duidelijke
manier met een politieke partij verbinden, het resultaat zijn van maatschappelijke, sociaal-economische en historische verhoudingen die zelf slechts zeer langzaam veranderen.
Een van de weinige specialisten inzake electorale sociologie die men in België
kan aanwijzen, Prof. Evalenko, heeft destijds uitvoerig betoogd dat het een
illusie is te denken dat men in normale omstandigheden kiezers voor een
bepaalde partij kan doen stemmen dank zij allerlei propagandistische hulpmiddelen: affiches, meetings, krantenartikels, enz. Het feit dat iemand zich tot een
partij bekent, is in algemene regel het gevolg van het sociologisch-geestelijk
klimaat waarin hij leeft, en natuurlijk van de relatie die bestaat tussen de verschillende partijen én dat sociologisch klimaat. We zullen hier verder nog nader
op ingaan. Maar als voorlopige conclusie uit deze stelling zou men kunnen
stellen dat de verschuivingen van de machtsverhouding tussen de partijen zich
slechts voltrekken in het langzame tempo waarin de maatschappelijke structuren
veranderen.
Dit verklaart dan de grote stabiliteit van de partijpolitieke verhoudingen in
België gedurende bijna een halve eeuw. Het verklaart echter niet de nogal grote
verschuivingen van stemmen waarvan we op 23 mei getuige zijn geweest.
Indien de partijverhoudingen inderdaad slechts de weerspiegeling zijn van
langzame sociologische veranderingen, die hun oorsprong vinden in de economische structuren -- dat is Evalenko's opvatting, en men zou van deze intellectuele socialist moeilijk anders kunnen verwacht hebben -- zouden de electorale
prognoses hoogstens betrekking kunnen hebben op geringe stemmenverschuivingen, die veelal plaatselijk bepaald worden door accidentele en persoonlijke
factoren.
Ideologie en sociologie der partijen
Wat er ook van zij, met Evalenko's electorale methodologie staan we heel
wat dichter bij de kern van de zaak dan met de loutere improvisatie (post
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factum) die men ook in professionele politieke milieus al te veel beoefent.
Naargelang van het maatschappelijk verband waarin de kiezer leeft -- en
voor een marxist wil dat hoofdzakelijk zeggen: naar gelang van de manier
waarop de kiezer deelneemt aan het produktieleven, en naargelang van de
eigendomsverhoudingen van de produktiemiddelen waarmee hij in contact is —
krijgt de kiezer een bepaalde politieke oriëntering mee, die hem naar een of
andere partij doet uitzien als naar een actie- en verdedigingsgemeenschap waarmee hij meer te maken heeft dan met een andere. Daarin schuilt natuurlijk een
stuk historisch materialisme. Maar als werkhypothese kunnen we er een heel
eind mee opschieten. Zelfs wanneer Evalenko de laatste stap zet in deze hypothese, kunnen we hem volgen: naarmate de mensen in toenemende mate zullen
leven in een verband (technisch, economisch, sociaal, urbanistisch, enz.) waarin
de socialistische levensvormen de meest logische, de meest voordelige, de meest
menselijke zijn, zullen de mensen socialist worden en socialistisch stemmen. Hij
neemt dan wellicht aan dat de groei van de maatschappelijke vormen in socialistische zin zich historisch- en technisch-noodzakelijk en onafwendbaar aan het
voltrekken is, en dit niet krachtens de min of méér efficiënte propaganda van
socialistische militanten, maar krachtens de zin van de geschiedenis die de
wetenschappelijke socialist meent te kennen.
Men dient dan tevens aan te nemen -- en voor een marxist staat dat vast —
dat de partijen op een beslissende wijze met deze sociaal-economische evolutie
en met het klasse-belang verbonden zijn — hetzij positief, en dat zou dan b.v.
de Belgische Socialistische Partij zijn of de christelijke democratie; hetzij negatief, en dan zou men dienen te denken aan de conservatieve krachten in de Partij
voor Vrijheid en Vooruitgang en in de conservatieve vleugel van de Christelijke
Volkspartij, enz. In Evalenko's soepele geest is uiteraard plaats voor tijdelijke
regressieverschijnselen. De ontwikkeling voltrekt zich niet mechanisch rechtlijnig, en ook niet zeer snel. Maar op lange termijn nemen de zaken toch die
loop.
We zouden het jammer vinden indien in de toekomst met deze werkhypothese geen rekening werd gehouden. Ze is een van de zeldzame algemene concepties die ter zake in dit land zijn voorgesteld. Maar er zitten uitraard ook zwakke
kanten aan vast. Van de ene kant is ze, hoe soepel en schrander ze ook gebruikt
wordt, toch te sterk beïnvloed door een te starre socialistische opvatting van de
maatschappelijke ontwikkeling. Van de andere kant houdt ze te weinig rekening
met de vele varianten waarin de socialisatie kan bevorderd worden: ook liberaal
getinte partijen hebben kansen om zich in progressistische zin te manifesteren.
Verder zijn er in het kiezerscorps krachten aanwezig die niet overheersend
economisch-sociaal zijn. Het ligt voor de hand dat de nederlaag van de twee
regeringspartijen en de overwinning van de Volksunie ook verband houden met
een verschijnsel van nationale bewustwording in Vlaanderen. Wel is de manier
waarop die bewustwording zich voltrekt, in ruime mate sociaal-economisch
bepaald. Het zou b.v. de moeite waard zijn eens nader te onderzoeken waarom
tussen de twee oorlogen het Vlaams-nationalisme gemakkelijk wortel schoot op
het platteland, terwijl het nu veel meer een verschijnsel van de Vlaamse grootstad en van de middelgrote Vlaamse steden geworden is. Met een idealistischpolitieke hypothese komt men er in dit geval evenmin als met Evalenko's dubbel
vlak van de economische infrastructuur en ideologische bovenbouw.
Langs deze weg vinden we geen pasklare oplossingen voor het probleem dat
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we hier stelden, nl. hoe komt men tot een zinvolle verklaring van een verkiezingsuitslag als die van 23 mei. Maar het is wellicht een aanloop die bruikbaar
is voor een dieper onderzoek.

Impulsen op korte termijn
Daarnaast dient men echter nog allerlei sociologische micro-analyses te plaatsen. Het is evident dat in het algemeen socialistisch ontwikkelingsschema, met
zijn electoraal determinisme, te weinig plaats gelaten wordt aan de betekenis
van de agressieve massale actie. Wat dit betreft zijn de leemten in de socialistische methodologie toch wel verrassend. De marxist kreeg van zijn geestelijke
pioniers een erfenis mee die hem een o.i. onvolledige maar toch bruikbare visie
schonk op de massa in de moderne, geïndustrialiseerde samenleving. Maar
vanaf het ogenblik dat de maatschappelijke evolutie die de socialist voorziet,
op gang komt en zich in crisistijden revolutionair versnelt, wordt hij inzake
actie-in-de-straat-zelf voorbijgestreefd door rechtse radicalismen. Dit lijkt ons
de betekenis te zijn van wat zich in de jaren twintig in Duitsland heeft afgespeeld en in 1933 zijn uiterste consequenties heeft gekregen: als het erop aankwam de massa te activeren, vonden Hitler en Goebbels veel beter dan de
sociaal-democraten de beweeglijke centra en de hefbomen waar zij de massa
konden aanpakken. De techniek van het in beweging zetten der menigten lag
de sociaal-democratische partij veel minder.
Misschien zijn de socialisten minder geschikt om zich in te schakelen in de
impulsen op korte termijn die het kiezerscorps bewegen. Misschien zijn ze
geneigd het belang van deze impulsen te onderschatten. Of misschien komen
ze te sterk onder de indruk van de communistische groepen die hen wat directe
actie betreft te vlug af zijn.
We geven grif toe dat we ook met deze hypothese nog ver verwijderd zijn
van een zinvolle analyse van de partijpolitieke verschuivingen in België en met
name van de nederlaag van de B.S.P. Zowel van Waalse als van Vlaamse zijde
hebben nationalistische motieven hun woord meegesproken. In Wallonië heeft
de invloed van de verdwenen socialistische voorman André Renard blijkbaar
veel dieper nagewerkt dan de leiders van de B.S.P. vermoed hadden. Renards
actie moet diep ingegrepen hebben in 'de crisis van de socialistische vakbeweging, in het algemene onbehagen omtrent de actiemiddelen van de B.S.P. en
van het Algemeen Belgisch Vakverbond, in de innerlijke verscheurdheid van
de socialistische massa en haar tweeledig verband: de sociale actiegemeenschap
en de politieke partij.

Gebrek aan informatie
Wat de Vlaams-Waalse tweeledigheid betreft, deze is in het verleden van
België altijd van kapitaal belang geweest en in de naaste toekomst zal ze dat
blijkbaar nog méér zijn. De twee regeringspartijen, die vier jaar hebben samengewerkt, hebben dat wel beseft. Ze hebben op dit punt initiatieven genomen
die tenslotte naar een nieuw ontwerp van grondwet hebben geleid. Maar ook
op dit gebied hebben zich blijkbaar kortsluitingen voorgedaan die de partijstrategen niet voorzien ofwel onderschat hebben. Er leefden in de Vlaamse en
in de Waalse massa nationale impulsen waarvan de leiders van de grote partijen
te weinig op de hoogte waren.
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Hiermee stoten we op een probleem waarnaar verschillende politici na de
verkiezingen verwezen hebben: gebrek aan informatie is een van de oorzaken
van de nederlaag van de twee regeringspartijen. Natuurlijk bedoelt men daarmee niet de informatie in haar eenvoudigste vorm: dag- en weekbladen en
andere periodieken zijn er meer dan genoeg. Maar een echte kennis van wat er
in de gemeenschap en in haar verschillende organismen, formele en andere,
omgaat: dat is de informatie waaraan regeerders behoefte hebben om hun doelstellingen en hun prestaties op een doelmatige manier voor te stellen en voort
te drijven.
Zulk een informatie is er niet genoeg voorhanden.
De twee regeringspartijen hebben zich gedurende hun bewindsperiode niet
onttrokken aan de formele controle van hun besturen. Algemene vergaderingen
en gewestelijke en centrale confrontaties zijn er genoeg gehouden om de polsslag van de partijleden te voelen. Niets wees op een zo diepe malaise in het
land als uit de verkiezingen is gebleken. Het moet dus wel zijn dat dergelijke
algemene vergaderingen niet tot een juiste analyse leiden.
De ontelbare persoonlijke contacten van de beroepspolitici met hun publiek
schijnen al evenmin bij te dragen tot een precieze kennis van wat er in het volk
leeft. De beroepspoliticus komt misschien te uitsluitend in contact met ondergeschikten, of met simplistische militanten en volgelingen, of met mensen die een
gunst van hem verwachten. Geraakt de politicus op die manier niet totaal
verwikkeld in een begrensd compartiment van de gemeenschap ? Kan hij wel
op de hoogte blijven van wat er gaande is bij de overgrote meerderheid van zijn
medeburgers die hem ten slotte kunnen missen en met wie hij nooit contact
heeft?
In welke mate neemt de beroepspoliticus — dikwijls een werkzaam man die
overbelast is met allerlei dienstbetoon — nog deel aan het algemeen geestelijkpolitiek leven van zijn tijd ? Dringen verschillende componenten van het geestelijk-maatschappelijk bestel wel voldoende door in de partijpolitieke hiërarchie?
We hebben vaak de indruk dat we als eenzaten op zoek zijn naar een geldige
verklaring van de jongste verkiezingsuitslagen. In de milieus der beroepspolitici
is er tot nog toe niets te bespeuren geweest van een objectivering v an het
probleem. En toch zouden ook de partijen de weg op moeten van de wetenschappelijke analyse, van de wetenschappelijke beoefening van het vak. De
politiek kan toch niet het enige beroep in deze tijd zijn waarvoor de maatschappelijke ontwikkeling en het ontstaan van nieuwe keninstrumenten zonder betekenis zouden zijn ... .

De lezer maakt de literatuur
Poging tot verzachting van het vreemde door de druk
versteende woord
PAUL KOCH

R valt van alles te lezen. Kranten, tijdschriften, folders voor een nieuwe
E
wasmachine, het instructieboekje van mijn auto; de brief die ik kreeg en
het boek dat in mijn kast staat: het wetenschappelijke werk, de roman. Dit alles

kan ik lezen en het hoort bij mijn bestaan: het is goed dat i k weet wat er in de
wereld gebeurt; dat ik op een acceptabele manier over mensen en gebeurtenissen
elders iets te weten kom; dat ik, voordat ik tot een koop besluit, weet wat er nu
weer in de handel is; dat ik weet hoe ik met mijn auto moet omgaan; hoe de
stand van de wetenschap is.
Van dit alles kan ik iets tegenkomen in de literatuur. Er zijn romans, verhalen, entertainments, die al of niet gefingeerde gebeurtenissen beschrijven en
die ik lees voor mijn ontspanning. Er is goede en slechte lectuur, die voor mij
de waarde kan krijgen van een instructieboek voor mijn morele, geestelijke,
sexuele leven. Er zijn boeken die ik lees omdat mijn werk het me vraagt, omdat
ik in contact kom met mensen, mijn kinderen, leerlingen, die ze lezen. In al
deze gevallen is er een duidelijke reden aanwezig waarom ik lees, en de inhoud
van het boek moet aan mijn verwachting of eis beantwoorden. Als ik ontspanning zoek, moet ik een spannend, licht of onderhoudend boek hebben; ben ik
nieuwsgierig, dan moet het vrijmoedig zijn; lees ik het voor mijn kinderen, dan
moet het geschikt zijn. Ik lees om tot rust te komen, om mijn nieuwsgierigheid
te bevredigen, om te weten of iets door de beugel kan.
Ik kan ook lezen, eenvoudig, omdat iemand me schrijft. Een brief lees ik
omdat hij aan mij geadresseerd is, omdat iemand m ij iets wil vertellen. Zo'n
brief gebruik ik niet als iets wat ik voor mijn alledaagse leven nodig heb, als
iets wat mij informeert of wat ik kan gebruiken als ik moe ben. Ook lees ik hem
niet omdat hij zo mooi is — dat mag hij wel zijn, maar dat doet niets ter zake
-- ik lees hem ook niet omdat hij niet mooi is. Mooi of niet mooi is volkomen
irrelevant: het enige wat belangrijk is, is de man die hem geschreven heeft. Het
feit dat hij hem geschreven heeft voor m ij.
Dan pas gaat een brief echt spreken en laat ik me aanspreken. Alles wat de
ander vertelt tekent hem, en dit des te meer naarmate zijn relaas minder het
karakter van een fotoreportage draagt. Ik leer hem namelijk pas kennen wanneer hij mij vertelt hoe de dingen hem toeschijnen, niet hoe ze 'in werkelijkheid'
zijn. Zo hebben ze zich immers aan hem voorgedaan en ik zou zijn brief behandelen als een instructieboekje als ik uit was op praktische gegevens. Wil ik
werkelijk iemand leren kennen, dan heb ik niets aan een quasi-objectieve beschouwing. Dan moeten zijn woorden geen les zijn, maar een belevenis op zich,
noem ze subjectief; dan word ook ik ertoe gebracht te reageren zoals ik zelf
ben. Want wat mij uiteindelijk interesseert en wat ons samenbrengt zijn niet
de afstandelijke feiten, maar belevenissen.
Heeft iets voor hèm betekenis, dan moet het ook iets kunnen betekenen voor
mij. Waarheid ligt niet in de werkelijkheid voor zover die mij en mijn buurman
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onberoerd laat. Waarheid is veeleer dichtbij en warm: de werkelijkheid zoals
die is in de ogen van een mens.
Angst in de handen te vallen van een charlatan, de gelijkstelling van schijn
met bedrog, van subjectiviteit met willekeur, belemmert ons vooralsnog om ons
bij deze waarheid thuis te voelen. En toch: de zon als die enorme werkelijkheid
op een aantal lichtminuten van ons vandaan laat ons eigenlijk koud; in tegenstelling tot zijn schijn, dat is: diezelfde werkelijkheid, nu niet dáár maar zoals
wij die beleven, hier, ons verwarmend. De zon zoals wij die kennen.
De menselijkheid van de literatuur
Het is wonderlijk dat zoveel schrijvers tegenwoordig weigeren om nog een
mooi verhaal te vertellen, te betogen of een boodschap uit te dragen. „Wij zijn
jullie boodschappenjongens niet", zegt Mulisch. En hij karakteriseert tendensliteratuur als morele pornografie. Het schrijven zèlf vormt voor hen een manier
van denken en ervaren die, naar zijn betekenis, een plaats heeft vóórdat het
vertellen of overwegen wordt.
Het is niet toevallig, dat Hella Haasse haar Zelfportret als legkaart heeft
geschreven, Mulisch zijn Voer voor psychologen, Van het Reve zijn Op weg
naar het einde. Deze „wonderen van dat er iets te zien en te zeggen valt"
hebben de polemische manifesten van vroeger nagenoeg geheel verdrongen.
Het is ook niet toevallig dat men bij het lezen van Blaman, Van het Reve,
Wolkers en anderen meent met een autobiografie te doen te hebben. Dat hééft
men ook, zij het niet op een zo simplistische wijze als het woord zou kunnen
doen vermoeden. Zij zijn autobiografisch omdat zij de mens zelf blootgeven,
soms zelfs zozeer dat men zou kunnen spreken van naaktschrijverij.
Lucebert: „ ... mijn poëzie wil zoveel mogelijk zijn als ik zelf ben, ook met
alle tekortkomingen van dien".
Vroman schrijft om met zijn lezer te kunnen spreken:
„Dichter dan sprekend, kruipt geen paar nabij:
Wat al het andere ook betekent, ik en jij
hebben elkaar bij dieper dan het haar,
bij de hersenlussen, welke tot een brei
van gedachten die elkander kussen
mengen als een wildgevlamde klei".
Wolkers wil zijn leven tot helderheid schrijven.
Vanuit zijn werk dicht men Hugo Claus allerhande complexen toe: hij schrikt
er niet van. „Het is net als het boekje dat ze nu gepubliceerd hebben bij Lannoo, van De Roey, die heeft ook een verhaal rond mij opgebouwd, en dat ben
ik ook, zoals ik dat 'geclausuleerde beest' van Govaert ook ben. Want aangezien
iemand zich daarover gedurende maanden uit, en dit neerschrijft, ben ik het dus
geweest".
En Van het Reve: „ ... mijn hele manier van denken en beschouwen is zo
subjektief, zo mythisch, zo manisch, zo vervreemd van enige tastbare werkelijkheid, geloof ik, dat ik eigenlijk wel de adem heb van een romanschrijver, maar
niet de objektieve of kwasi-objektieve aanpak". (cfr. H. U. Jessurun d'Oliveira,
Scheppen riep hij gaat van Au, Amsterdam 1965) .
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Van het Reve hoeft er echt niet om te treuren, dat hij niet objectief kan zijn.
Het gaat namelijk niet om de gebeurtenissen, het gaat om de schrijvende mens,
een van ons; het gaat om onszelf. „Darum ist der Guter Gef áhrlichstes, die
Sprache, dem Menschen gegeben .... damit er zeuge, was er .rei ..." (Holderlin)
De mens, die in gemeenschap met andere mensen leeft, is wie hij laat zien
dat hij is. Zijn 'getuigenis' vormt zijn bestaan. Het boek, het woord, is zélf
actief; het vraagt niet om een verklaring van buiten af (bij voorbeeld vanuit het
leven van de schrijver), maar is verklaring. Het beschrijft niet maar verwoordt.
Het tekent de mens; het is menselijk.

Mijn taak als lezer
Wanneer het waar is, dat het boek geen verschijnselen bevat maar verwoordingen, dan is het duidelijk dat van de lezer een andere houding dan die van
toeschouwer wordt gevraagd.
Het woord kapselt de realiteit in en brengt het naar de mens; er wordt een
band gelegd tussen hem en de realiteit: hij is erbij betrokken geraakt. Hij kan
niet meer terug. De realiteit gaat hem aan.
Dit nu doet een boek. Iets buiten hem of in hem zet de schrijver aan het
'denken'; het denken geeft het woord, het woord van de schrijver: het boek.
Ik, die het boek lees, vul het op mijn beurt aan. Met de achtergrond van mijn
eigen bestaan realiseer ik verder wat de schrijver mij biedt. Mijn eigen ervaringen worden aangevuld met die van hem. Ik leen zijn bril en zie wat ik zonder
hem nooit had gezien. Op deze wijze lezen is: het realiseren van mogelijkheden
die in mijn leven niet mogelijk waren.
Het is duidelijk dat zulke lectuur niet ontspannend is in de gewone zin; niet
verstrooiend; dat de regels van de esthetica hier even belachelijk staan als het
dragen van een jacquet in een nudistenkamp. Een boek, op deze wijze gelezen,
verdooft mijn alledaagse zorgen niet, het springt niet in voor mij. Het maakt
mij integendeel helderziend: het vormt de dingen en gebeurtenissen om tot
belevenissen en ervaringen en vraagt aandacht voor wie daar achter zit: de
andere mens, ikzelf.

De schrijver staat tussen mij en de realiteit
Ik kom in het boek niet zelf direct met de realiteit in aanraking: er staat een
mens tussen mij en de werkelijkheid. Hij moet mij alles vertellen alsof ik blind
was; ik geef me op goed vertrouwen aan hem over.
Hoe weet ik dan echter dat hij niet liegt ? Kan hij me niet alles op de mouw
spelden? Welk houvast heb ik nog?
We moeten hierbij bedenken dat literatuur behoort tot het gebied van de
menselijke verbeelding. Leugen en oneerlijkheid verdraaien de verschijnselen,
maar literatuur spreekt niet over verschijnselen. Literatuur spreekt over de
schon, dat is over het kenbare deel van de werkelijkheid. Literatuur is, om met
Fens te spreken, 'eigen-zinnig'. De 'zin' ontvangt zij vooreerst van de schrijver
vanaf het ogenblik dat deze het niveau van het pure weergeven van verschijnselen verlaat. En met het ontvangen van de 'zin' verdwijnt de onzekerheid.
Literatuur staat als een paal boven water.
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De schrijver helpt zo zijn lezer (ook zichzelf als zijn eerste lezer!) doorzichtig voor zichzelf, vrij te worden, omdat hij hem zekerheid verschaft. Alles wat
er in een boek gebeurt, verliest zijn onpersoonlijkheid. Het gebeurt met, aan,
voor, door mensen -- met, aan, voor, door mij. Het boek zelf 'gebeurt', nu het
betrokken is op mij. En de gebeurtenissen in het boek 'gebeuren' omdat zij
betrokken zijn op de auteur en zijn personages. Zeer duidelijk is dit bij voorbeeld in de roman Het zwarte licht van Mulisch. De tragedie van de hoofdpersoon, Maurits Akelei, speelt zich geheel en al af op 20 augustus 1953, de dag
waarop naar de verwachting van vele sekten, het Laatste Oordeel zou plaatsvinden. In de 'alledaagse' realiteit is die verwachting niet vervuld, wèl in de
realiteit van Mulisch en daarmee in de realiteit van degene die hem leest. Op
20 augustus 1953 ging Maurits Akelei zijn ondergang tegemoet.
Wie La Peste van Camus heeft gelezen, zat opgesloten in een verpeste stad;
wie Schuld en boete las, was zelf medeschuldig. Hij heeft wat een ander verwoordde, door ernaar te luisteren tot het zijne gemaakt. De realiteit hiervan
overtreft elke 'objectieve' werkelijkheidsweergave omdat het menselijk doorleefde realiteit is. Alles in deze boeken vertelt mij over de mens omdat ik geen
pure voorvallen ontmoet maar dingen van mensen, door hen beleefd, geïnterpreteerd, betekend.

De literaire kritiek
Wat volgt uit de voorgaande beschouwing voor de literaire kritiek ? Deze
vraag is niet overbodig, daar we immers geconcludeerd hebben dat het boek
geen verklaring vraagt, maar verklaring is.
Het is zonneklaar dat een kritiek nooit het boek vervangen kan. Zij moet
altijd achter het boek aanhollen. Toch is zij niet overbodig. De verklaring die
het boek is, is immers nooit uitgeput; daarvoor is het veel te menselijk. Altijd
kan het weer op een andere manier begrepen worden. Dat het boek verklarend
is, moet daarom ook veel meer verstaan worden in deze zin: „Poetry can cornmunicate before it is understood" (Eliot) . Het boek is een contact, maar zijn
greep kan steeds hechter worden. Dit geschiedt onder andere door de kritiek of
de analyse. Het oorspronkelijke 'verstaan' van het boek wordt uiteengelegd.
Deze 'uitleg' veronderstelt het 'verstaan', niet omgekeerd. Zij is ook niet zonder
meer een kennisgeven van wat verstaan werd, maar veel meer het uitwerken van
de in dit verstaan ontdekte mogelijkheden.

De inbreng van de criticus
Hiervoor is het noodzakelijk dat de inbreng van de criticus in een bepaald
opzicht mimer is dan die welke het boek hem verschaft. Dit is altijd het geval.
Elke lezer, elke criticus heeft zijn eigen unieke achtergronden en dus zijn eigen
gezichtspunt. Hiermee gaat hij het boek te lijf. Hij kan dus nooit zuiver objectief, volkomen uitputten wat in het boek ligt voorgegeven. De criticus die zich
uitsluitend meent te kunnen beroepen op 'wat daar staat' en beweert een exacte
interpretatie van de tekst te hebben gegeven, ziet over het hoofd dat 'wat daar
staat' nog altijd is: wat hij daar ziet staan, onder zijn bepaalde invalshoek; hij
die op deze bepaalde wijze gevormd werd, die daarom deze bepaalde man is.
Alles wat een criticus weet mag dus meedoen -- doet automatisch mee - in
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het kijken naar wat daar staat. Hij verrijkt zodoende het boek; hij maakt het
meerstemmig.
Wat de criticus kan doen is: naar aanleiding van het boek en om het boek
heen vanuit zijn eigen ervaring zoveel aan de horizon die het boek is toevoegen,
dat een lezer van wie de eigen levenservaring nog niet ruim genoeg was om
directe aansluiting te vinden met het boek, zich er nu gemakkelijker in kan
herkennen.
De literaire kritiek moet amplificeren, lijnen trekken, aandikken en verdoezelen — zij moet er voor uit durven komen dat zij weet wat zij feitelijk doet —
in het besef dat zij een boek onrecht aan moet doen om het tot zijn recht te
laten komen.

De lezer maakt de literatuur
Iedere lezer is tegelijk zijn eigen criticus. Hij zal vanzelf amplificeren, uitbouwen, afbreken. Hij zal dit automatisch doen als hij zoekt naar de zin van
het boek. Zin heeft het boek namelijk niet op zich, maar pas in zijn relatie tot
de lezer. Zin behoort bij mij, de lezer; het is niet iets wat in of om het boek
zweeft. Zin wordt dus mede bepaald door mijn achtergrond en stelt mij in staat
hoe langer hoe meer zaken voor mij zinvol te doen worden. Zin is, met andere
woorden, een 'relatief' begrip. Of een boek 'goed' is hangt vooral af van de
lezer, al blijft het waar dat de schrijver zijn bestaan in het boek geïncorporeerd
heeft, waarmee hij het van de aanvang af boven het niveau van de stomme verschijnselen heeft uitgetild en het van huis uit al zin heeft meegegeven. Deze
wordt echter gekarakteriseerd door polyvalentie, dat wil zeggen dat zij alle
mogelijkheden nog in zich bevat. Wanneer Louis van Gasteren een film maakt:
Het Huis, dan gaat het niet over dit bepáálde huis, maar over het huis waarin
iedereen die wil kan wonen. De toeschouwer zélf moet het bewonen en er zijn
eigen huis van maken. Het enige wat Van Gasteren doet is vaststellen — of
liever voorstellen — dat het over een huis zal gaan. Hij geeft hiermee iedere
toeschouwer de kans zijn eigen film te maken.
Zo is het ook bij de literatuur. Dit werd, tot in de tweede macht verheven
eigenlijk, uitgedrukt door Hermans in De donkere kamer van Damocles. Osewoudt heeft zijn eigen Dorbeck gemaakt, zijn eigen roman geschreven, zozeer
naar het leven getekend dat men zich zelfs ging afvragen of Dorbeck niet
bestond. En op hun beurt zijn er weer mensen in staat om Osewoudt te doen
leven.
De 'problemen' rond de literatuur concentreren zich vooral om dit punt. Ik
slaag er nog wel in een huis bewoonbaar te maken; Osewoudt heeft er geen
enkel bezwaar tegen zich aan Dorbeck te spiegelen zolang deze in zijn ogen een
held is. Moeilijker wordt het wanneer ik mij in de lafhartige Osewoudt moet
gaan verplaatsen, in een figuur als Erik in Wolkers Kort Amerikaans; wanneer
ik mij moet gaan identificeren met de 'ik' in Op weg naar het einde. Zolang ik
meen dat de roman zelf op een duidelijk herkenbare waarde zinspeelt, is er nog
niets aan de hand. Wat echter wanneer die waarde klaarblijkelijk ontbreekt?
In beide gevallen sta ik voor de verleiding de zin toch weer te zoeken in het
boek en het daarmee los te zien van mijzelf. Ik lees het dan eigenlijk niet, maar
test het op wat erin betoogd wordt. Zijn de beschreven voorvallen tegen geloof
of zeden, dan is het slecht; zo niet, dan is het neutraal of goed.
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Het ontgaat me in dat geval echter dat het boek juist wacht op mij. Wat doe
ik ermee; hoe plaats ik het in mijn leven ? Laat ik de romanfiguren, hoe ze ook
zijn, toe in mijn nabijheid, of weer ik ze af ? Laat ik ze doodgeboren of wek ik
ze tot leven om, in de overtuiging dat niets menselijks mij vreemd is, minstens
iets van mezelf in hen te herkennen?
Alleen dan kan het besef mij overrompelen dat ik de betekenis van dit boek
ontdekt heb zoals niemand voor noch na mij haar ooit ontdekken zal, omdat ik
het in zijn alleen op mij aansluitende mogelijkheid volkomen kon doorleven.
Het is de wijze waarop George Blanka in Blamans Vrouw en vriend de zee
ontdekt: „ ... het ontzaglijke gevoel dat ik, en ik alleen, haar had ontdekt.
Niemand voor mij, niemand na mij kende haar diepste en geheimste wezen
zoals ik".
Deze vruchtbare spanning tussen aanleiding en verbeelding, tussen het boek
en de talloos-mogelijke verwerkelijkingen ervan, ging door kortsluiting verloren
in het toneelstuk Andorra van Max Frisch. Ondanks de voorzorgsmaatregelen
van de auteur dringt voor de mensen die de oorlog hebben meegemaakt één van
de mogelijkheden zich zozeer op de voorgrond, namelijk die van de Duitse
bezetting en de Jodenvervolging, dat het eigenlijke motief: de mens die wordt
wat hij in de ogen van zijn medemensen is, nauwelijks tot leven kan komen.
Pas over enkele generaties zal het wellicht mogelijk zijn dat Andrí, de hoofdpersoon, nog een moderne Elkerlijc wordt.
Pas wanneer het gegeven thema duizend variaties mogelijk maakt, kunnen we
van literatuur spreken. Deze variaties worden gerealiseerd door de lezer. De
lezer maakt de literatuur.
Het goede boek

Wanneer is een boek nu goed ?
Wij hebben hierboven gesteld dat een boek 'goed' genoemd moet worden
wanneer de lezer er iets aan heeft. Dit blijkt niet direct wanneer hij het boek uit
heeft. Het kan even gemakkelijk gebeuren dat iemand die aanvankelijk erg
enthousiast was, merkt dat de inhoud hem in de loop van de tijd vanzelf ontschiet, als dat iemand die aanvankelijk grote afkeer voor bepaalde lectuur
voelde, op den duur gaat ervaren dat zij toch iets voor hem betekent.
Wij zouden daarom als maatstaf voor de beoordeling van een boek willen
nemen: de mate waarin een boek beklijft, dat wil zeggen: bestand blijkt te zijn
tegen de tijd en de wisselende ervaringen.
Een boek dat ik lange tijd in me mee kan dragen en dat me steeds weer in de
verschillende omstandigheden voor de geest komt en inspireert, is zeker goed.
Het is resistent tegen vervlakking, sleur, beïnvloeding van buiten. Een boek dat
ik na een jaar al weer vergeten ben, is beslist geen goed boek.
Wel kan het gebeuren dat de roman, waaraan ik al lange tijd een kostbare
herinnering had vastgeknoopt, me bij herlezing niets meer zegt. Hij is in mijn
verbeelding mee-geëvalueerd en blijkt anders te zijn dan ik dacht. Dit hoeft
echter niet te betekenen dat ik er nu op neer moet zien. Terwijl de letters nog
hetzelfde zijn, sta ik gewoon voor een ander boek. Opnieuw sta ik voor de taak
te trachten het zinvol te maken door een nieuwe mogelijkheid ervan te realiseren. Zo is hetzelfde boek niet alleen steeds anders voor mij in de onderschei-
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den stadia van mijn leven, maar ook voor jongere en oudere mensen. Waar de
eersten mee dwepen blijft voor de laatsten niet zelden, ondanks een eerlijke
paging om het te begrijpen, onder hun maat. Zij maken beiden hun eigen
variaties; zij maken beiden hun eigen literatuur.
Ten overvloede kunnen wij er nog op wijzen dat uit het bovenstaande ook
volgt dat een kritiek, geschreven direct na het verschijnen van een boek, niet
meer is dan een grote gok en ook voor niet meer gehouden hoeft te worden.
Men zou minstens een jaar moeten wachten.
Afrekening met esthetica en stijl

Wij zien er van af expliciet termen als 'schoonheid' of 'esthetica' in de
beoordelingsmaatstaf op te nemen, omdat ook deze pas betekenis krijgen wanneer zij bestendig blijken in mijn bestaan. „De moderne mens verwacht van zijn
lectuur iets anders dan ontroering of interessante mededelingen, maar ook de
schoonheidswaarde van het boek is voor hem niet de hoogste. De kunstzinnige
houding mist immers die volledige inzet, welke juist in onze tijd verlangd
wordt" (Buijtendijk). Men zou daardoor de plaats van een objectieve toeschouwer innemen, daar waar men partner behoorde te zijn. „Het esthetisch gevoel
is een kenmiddel, geen bewogenheid als van de Samaritaan" (idem) ; op dit
laatste komt het aan.
Voor de beoordeling van de stijl geldt hetzelfde. Deze is eenvoudig goed
wanneer hij niet opvalt en geen eigen plaats opeist. Een 'opvallend goede' stijl
is even slecht als een opvallend slechte. Beide storen en vragen aandacht terwijl
ze onopvallend moesten dienen. De stijl moet de inhoud v an het boek kunnen
conserveren: hij moet een bescherming vormen tegen erosieve 'weersinvloeden'
in elke tijd van het jaar.
„La parole est un geste, et sa signification un monde".

Al het bovenstaande, waarin de houding van schrijver en lezer werd nagega an
en waarin de daaruit resulterende functie van de 'lichamelijke' eigenschappen
van het boek, esthetica en stijl, werden omschreven in hun betekenis voor die
houding, zouden wij negatief als volgt kunnen formuleren: literatuur is allesbehalve een eenzaam avontuur.
Zij is, volgens het bovenstaande citaat van Maurice Merleau-Ponty een gebaar
van mijn medemens en de betekenis van dat gebaar is een wereld waarin ik, als
lezer, mij bereid verklaar binnen te gaan om er niets anders te doen dan dat,
wat Homeros van Odysseus verhaalt: „ .... van vele mensen zag hij de steden
en leerde hij de gezindheid kennen" (Od. I, 3).
Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat de 'zware' literatuur vooral door
jongeren gelezen wordt; oudere mensen weten dikwijls wel wat er in de wereld
te koop is. Hoewel talloze reacties tegen de 'moderne literatuur' ons kunnen
doen afvragen of zij inderdaad wel weten wat er te koop is.
Om deze literatuur werkelijk als een gebaar en betekeniswereld van een van
ons mensen, en dus van mij, tot zijn recht te laten komen, moet ik met mijn
ogen zien wat daar gebeurt, met mijn voeten gaan waar de personages ga an ,
horen wat er gezegd wordt, de mensen aanraken en de ruimte betasten waarin
ik mij bevind en trachten dit alles te omvatten met mijn hart.
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Lukt mij dat, dan heb ik een goed boek gelezen en ben ik dichter bij de
mensen gekomen. Dan kan Vroman zeggen:

Voor wie dit leest ...

Gedrukte letters laat ik u hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen ? ik kan u niet bereiken.
0, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg uw hand op dit papier, mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.
Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven:
liefde is het enige.
Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende vooroverboog
over de woorden die Gij wakkerleest.
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.
Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat uw blik hun innigste niet raken
tenzij gij door de liefde zijt gedreven.
Lees dit dan als een langverwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat u door deze woorden werd gekust:
ik heb je zo lief.
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KUNSTKRONIEK

Over het knutselen
in de moderne kunst
A. HENZE

is een van de oudste bezigheden van de mens. Een knutselaar
K NUTSELEN
wordt in het woordenboek genoemd iemand die zonder een vakman te zijn

allerlei kleine dingen met zijn handen weet te maken, een liefhebber wiens
behendige bezigheid vaak doelloos en spelend verloopt. Naast de met de
handen werkende knutselaar kennen wij in onze tijd ook de technische amateur.
Zijn bezigheid wordt in de lexica al even weinig ernstig genomen als die van
zijn ambachtelijke voorganger. Al spoedig gaat men de nadruk leggen op de
onbekwaamheid van de vervaardiger of het woord toepassen op werkzaamheden
die op ondoelmatige wijze, of zonder dat de natuurlijke voorwaarden vervuld
zijn, worden verricht en welker waarde men gering acht. Knutselen blijft voor
velen een kinderlijke of zelfs kinderachtige bezigheid. Maar dan vergeet men
dat het elementaire spel van vindingrijke handen aan het begin staat van onze
hele ambachtelijke en technische ontwikkeling.
Wie de rol van het knutselen in de moderne kunst wil nagaan, vindt in de
lexica en encyclopedieën al even weinig aanwijzingen. Zelfs de gespecialiseerde
literatuur over de moderne kunst kent het begrip niet. En toch is het de moeite
waard, geloof ik, eens te onderzoeken of er zowel van het ambachtelijke als van
het technische knutselen geen impulsen zijn uitgegaan op de moderne schilderkunst en plastiek.
In de jaren van haar ontstaan oriënteerde de moderne kunst zich voortdurend
op de volkskunst. Men liet zich inspireren zowel door het beeldsnijwerk, het
vaatwerk en het gerei van de Afrikaanse volkeren of van de eilandbewoners
uit de Stille Zuidzee, als door de eenvoudige meubelen, gereedschappen en
beelden van de Europese boeren, herders en vissers. Natuurlijk willen we
daarmee niet zeggen dat de volkskunst slechts knutselwerk is, ze is uiteindelijk
iets anders en veel meer. Maar haar uitgangspunt is ontegensprekelijk hetzelfde.
En deze ontdekking was voor de schilders een sensatie. Denken we slechts aan
Gauguins avontuur in Pont Aven en op Tahiti, aan de jonge kunstenaars van
'Die Brucke' en hun werk in het museum voor volkenkunde in Dresden, aan
Picasso's experimenten met Afrikaanse gebruiksvoorwerpen en fetisjen, aan
Marcs belangstelling voor de boerenkarren of de achterglasschilderkunst uit
Oberbayern 1) .
Wanneer de schilder van de 19e eeuw een werk aanvatte, ging hij uit van een
idee, hij kwam tot het beeld vanuit een wereldbeschouwing. De schilders van
1900 wantrouwden dit proces. Zij zochten een andere weg. Gestimuleerd door
de vraag van Heinrich von Kleist, „of het paradijs wellicht langs achteren open
was", ontdekten zij in de volkskunst een scheppingsproces dat zijn uitgangspunt
1 ) Van de belangstelling welke voor dit soort glasschilderkunst, ditmaal uit Roemenië, nog steeds bestaat, getuigt de recente tentoonstelling in Brussel, waarover we
in het aprilnummer van Streven berichtten.
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vond in het knutselen met materialen en elementen en van daaruit tot het werk
kwam. Het beeldend proces waar zij nog slechts een intuïtief vermoeden van
hadden, zagen zij hier gerealiseerd. In kindertekeningen en in naïeve schilderijtjes van volksmensen, welke men in die tijd als echte kunst ging waarderen,
was immers nog duidelijk zichtbaar hoe het beeld zijn uitgangspunt en impuls
in het knutselen vond. Kindertekeningen laten zien hoe het spel met lijnen en
kleuren, met dingen en stoffen een elementair, naïef stadium is van het scheppende handelen. In het schilderen van de amateur of de volksmens, die stil,
voor zichzelf naar het penseel grijpt, alleen maar omdat hij het graag doet en
zonder aan nut, roem of iets anders te denken wat van de medemens kan
komen, wordt zichtbaar wat knutselen eigenlijk is: een doelloos spel met
kleuren en vormen, maar wat erin ontstaat, kan de creativiteit openbaren in haar
oertoestand en de nog primitieve, maar zuivere aanzet zijn van een kunstwerk.

Picasso

Sedert deze eerste ervaringen heeft de moderne kunst het knutselen ernstig
genomen. Wie haar fundamenten nader onderzoekt, kan gemakkelijk een kleine
geschiedenis schrijven van het knutselen in de schilder- en beeldhouwkunst van
de 20e eeuw. De primitieve vreugde aan dingen en kleuren, welke kinderen,
amateurs en volksmensen vinden in hun tekeningen, schilderijtjes en plakbeelden, vinden we terug in de collages op 'papiers collés' van de kubisten. De
bevreemdende composities van het latere analytische kubisme, waarin krantenknipsels, stofresten, houtstukken, lucifers, luciferdoosj es, tabakverpakkingen en
dergelijke verschijnen, moeten in de eerste plaats gezien worden als ontstaan uit
de behoefte tot knutselen. De vreugde aan de gewone dingen, aan het materiaal
waaruit ze bestaan, stimuleert de handigheid van de mens die er mee speelt,
die ze op hun mogelijkheden onderzoekt, ze beschouwend, bezinnend en
nieuwsgierig ardent en nog niet weet wat er onder zijn handen uit kan ontstaan.
Braque is zijn leven lang een van die Franse handwerkers gebleven die zo graag
technisch knutselend de grenzen van hun handwerk onderzoeken. Picasso is nog
steeds de man van het speelse experiment.
Sedert de eerste experimenten van Braque en Picasso in 1912 is de collage
een van de algemeen beoefende technieken van de moderne kunst. Het dadaisme greep er in zijn plastische uitingen op terug, al werden de verhoudingen
hier omgegooid. Het ambachtelijke en experimenterende knutselen van de kubisten was een proces van de autonome fantasie geworden. Het onbewuste had
zich in het spel gemengd. Knutselend zocht de kunstenaar zijn beeldende weg
„om los te raken van cliché's en vrij te worden" (Duchamp). Zoals in de
volkskunst en de naïeve schilderkunst, werd ook in de collage van het kubisme
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het artistieke proces door het knutselen uitgeschakeld. Het dadaistische beeld
daarentegen voltooit zich in het knutselen. Materialen en dingen zijn hier
autonoom, zij staan voor niets anders dan voor zichzelf en worden daardoor
absurd en mysterieus. Als er een kracht van hogere orde in het spel komt, dan
is ze niet van artistiek-vormgevende, maar van technisch-knutselende aard. Men
ontdekt de beeldmontage.

Francis Picabia

fu•

Dit knutselen als doel op zichzelf, zoals het met het dadaisme opkwam,
wordt door Kurt Schwitters in zijn 'Merz-Kunst' tot een methode verheven 2 ) .
Merz gebruikt voor het vormen van het kunstwerk grote afgewerkte complexen,
die dienst doen als materiaal. Idee, materiaal en kunstwerk zijn hetzelfde, lezen
we in het Merz-manifest. Terwijl Schwitters in Hannover en later in Londen
zijn slakkenhuis van het groteske en het fetisjisme ineenknutselde, kwamen de
methoden van het dadaisme tot wereldgelding in het surrealisme. Zoals de
kunst van het dadaisme verloopt de beeldende weg van de surrealisten, het
'psychisch automatisme', in de sfeer van het knutselen. Maar terwijl de dadaist
in de spelende omgang met kleuren en stoffen, bezinnend en dromend, doelloos
manipulerend de wereld van de dingen tot leven bracht, werkt de surrealistische
montage met fragmenten van naturalistische beelden. Franz Roh, de theoreticus
en ervaren meester van deze techniek, schrijft: „Het werk verloopt spelend,
intuïtief, snel en zonder enige gedachtelijke impuls". Dit is ongetwijfeld weer
een soort knutselen. Vreemd, vijandig en toch vol relaties ten opzichte van
elkaar, komen de fragmenten van beelden samen tot een nieuw beeld.
In het surrealisme komt nog een andere speelwijze van het knutselen tot
ontplooiing. In de schilderijen van de Chirico uit de jaren twintig zijn het geen
mensen die door de luchtledige ruimten zweven, het zijn meer marionetten.
Inderdaad zijn er in deze periode invloeden van het poppentheater werkzaam.
De marionet wordt een thema van de kunst. De figuren van de Chirico komen
uit dat wonderland waarin technisch opgehangen en voortbewogen mannetjes
gewichtloos door de poppenscène zweven.
De rol welke het knutselen in de schilderkunst van het kubisme, het dadaisme
en het surrealisme gespeeld heeft, heeft het ook vervuld in de beeldhouwkunst.
Beeldhouwers experimenteerden met de collage zogoed als schilders. Zij schiepen plastieken waarin de in elkaar geknutselde elementen niet weggestopt
werden maar in het voltooide werk bleven staan. De mooiste stukken van het
2 ) cfr. K. N. Elno, Kurt Schwitters, vader van de Merz-kunst, in Streven, aug.sept. 1956.
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kubisme ontstonden tussen 1914 en 1918 onder de handen van een Henri
Laurens. In de plastiek van het dadaisme worden combinerend knutselen en
kunst identiek. Daarbij ontstaan ongetwijfeld meer kunststukken dan kunstwerken. Kurt Schwitters knutselde een monstrueuze binnenarchitectuur om zich
heen, de beeldhouwers van het surrealisme gebruiken de methode voor hun
constructies uit droom en metamorfose. Alberto Giacometto monteert zijn
'Palais à quatre heures' uit hout, glas, koord en draad. Beweeglijke en stomme
dingen manipulerend en spelend met ruimte en figuren van het poppenspel,
maakt hij de beeldhouwkunst los uit het blok en hij legt ze open in het spel;
hij bouwt inwendige ruimten op en in droomrelaties, die vervuld zijn van een
geheime dynamiek, geeft hij vorm aan de sfeer van het surreële. In de collages
van 1914 werden naast zuivere natuurmaterialen ook produkten van de technische wereld verwerkt. Stukken hout naast krantenknipsels, kleurvlakken naast
kleurrijke verpakkingen. De overgang van het ambachtelijke naar het technische
knutselen, die aangekondigd werd in de collages, wordt voltrokken door de
beeldhouwers van de jaren twintig. Giacometto knutselde als een monteur, Max
Ernst maakt uit koord, hout, draad en raderen een werk dat praktisch een
kleine machine is. Dezelfde indruk maakt de 'Lustgalgen' die Kurt Schwitters
in 1919 uit hout, ijzer en bordpapier monteert. Pic as so maakt uit het zadel en
het stuur van een fiets een gehoornde stierekop. Door allerlei vreemde combinaties ontstaat in het knutselende spel uit het functionele gereedschap van de
techniek een teken van een andere, hogere orde.
Een lijn is een ding, zegt Kandinsky. Wie de lijn, het traditionele middel
van de beeldende kunst, zo ziet, zal zich bij zijn knutselende experimenten niet

P. Klee

tot de materialen en dingen en tot de zakelijke fragmenten van herinneringen,
afbeeldingen en poppenspel beperken. Hij zal er ook met vertrouwen het vrijere
en geestelijke element van het knutselen, de lijn, in betrekken. En inderdaad
verschijnt het knutselen met de lijn in de moderne kunst al even vroeg als het
zelfvergeten bezigzijn, met tastbare dingen. In 1902 schreef Paul Klee in zijn
dagboek: „We kunnen er niet langs: altijd moeten we beginnen met het kleine".
Het kleine begin, het 'gevonden ding' was voor hem de lijn. Kandinsky's
creatieve intelligentie hield zich wetenschappelijk en programmatisch bezig met
punt en lijn, Klee's verhouding ertegenover was speelser. In zijn Pádagogisches
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Skizzenbuch beschrijft hij hoe de lijn ontstaat uit het punt: ze breekt het open,
verlaat het en gaat vrij haar weg, maakt „een wandeling om zichzelfs wille".
Spelenderwijs en zelfvergeten ontstaan uit de lijn eenvoudige geometrische
modellen, rechthoeken en driehoeken, die op hun beurt de elementen vormen
voor onafzienbare combinatiemogelijkheden. Klee blijft niet staan bij dit elementaire stadium van het knutselen met lijnen en vormen: het aldus op gang
gekomen beeldend proces zet zich voort in de hogere stadia van de creativiteit.
Het knutselen heeft in het beeldend proces dezelfde plaats als in het programma

Bauhaus

van het Bauhaus. Het is geen toeval dat Klee het knutselen met de lijn en de
door lijnen omschreven patronen pas als meester van het Bauhaus tot een
methode ontwikkelde.
Misschien zal men zeggen dat Klee zich met zijn lijnenexperimenten ver
verwijderd heeft van het technische knutselen waarmee we de beeldhouwers
bezig zagen., Maar dan mogen we niet vergeten dat het Klee is aan wie we het
mooiste knutselbeeld te danken hebben dat we kennen: de Zwitschermaschine
(zijn tsjilpmachine). Zijn schilderijen kunnen de indruk geven, kleurrijke autonome droombeelden te zijn, maar dat belet niet dat hij ook technisch heel nauwkeurig werkte. Hij bereidde zijn schilderijen steeds voor in een hele serie constructietekeningen. Daarin kunnen we ook de ontwikkeling van de Zwitschermaschine volgen. De idee schijnt voort te komen uit knutsel-experimenten van
de vroege techniek in de 19e eeuw, uit de Singmaschine welke men hier en daar
nog vindt in musea voor techniek. In Klee's eerste tekeningen zien we een
zwengel, waardoor een stel stangen in beweging wordt gebracht. Aan de
stangen zijn vogelkoppen geregen, als muzieknoten, die opengaan om te tsjilpen.
De uit lijnen ineengeknutselde apparatuur beheerst ook het afgewerkte beeld.
Ze staat op een metalen voet. Aan de dwarsstang is de zwengel bewaard gebleven. De beeldruimte deint blauw en rose uit als in een sprookje. De beschouwer
wordt als het ware uitgenodigd om zelf het beeld binnen te treden, de kruk
van het imaginaire apparaat in beweging te brengen en het vogelconcert los te
draaien. Techniek en poëzie zijn hier verzoend in een beeld dat in de grond
niets anders is dan een knutselen met lijnen.
In het Bauhaus kreeg het knutselen een nieuwe betekenis. Wat tot dan toe
verspreid optrad bij afzonderlijke kunstenaars, in verschillende richtingen en
vanuit verschillende technieken, werd nu systematisch tot een uitgangspunt van
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een leerprogramma gemaakt. Tot dan toe uitsluitend door schilders en beeldhouwers beoefend, werd het knutselen nu ten grondslag gelegd aan iedere
vormgeving: schilder- en beeldhouwkunst, maar ook industrial design en architectuur. De inleidende cursus, die alle leerlingen moesten volgen, steunde op
Klee's grondprincipe, zich niet in te laten met afgewerkte vormen. Johannes
Itten legde de studenten een hoop verschillende materialen voor, blik, glas,
papier, hout, kunststoffen. In het spel en het experiment met deze materialen
kwamen zij tot eerste ontdekkingen, tot kleine avonturen met de stoffen en hun
mogelijkheden. De vreugde aan het gevondene en aan de uitgevonden constructies stimuleerden de fantasie. In het eerste jaar van de schilderschool zette Klee
dit knutselen met materialen dan voort in experimenten met de lijn. Itten verlangde van zijn studenten dat zij de materialen beschreven en zich afvroegen
hoe en waarvoor men ze technisch kon aanwenden; Klee spoorde hen aan, hun
uit lijnen opgebouwde vormen naderhand in hun genese te analyseren, zich er
bewust van te maken wat er in het zelf vergeten spel precies gebeurd was. Dit
spreekt het knutselkarakter van dit onderricht niet tegen. Het bevestigt eerder
de fundamentele rol welke het knutselen in het Bauhaus was toebedeeld. De
artistieke eenheid van voelen en denken waar het uiteindelijk naar tendeerde,
werd als in de kiem reeds zichtbaar van bij de aanvang.
De rol welke het knutselen in het ontstaan van de moderne kunst gespeeld
heeft, heeft in onze dagen nog niets ingeboet aan levenskracht. Nog steeds
oefenen het plakbeeld en alle vormen van 'naïeve kunst' een grote aantrekkingskracht uit. De drijfveren van het monterende knutselen die in het dadaisme en
surrealisme optraden, zijn duidelijker geworden. Zij beheersen vandaag onze
af f ichewereld. Daar vinden we wat in de grafiek van de jaren twintig werd
ingezet. Uit de spelend-knutselende vreugde aan het hout waaraan de expressionisten zich overgaven (nerven en kwasten werden zichtbaar gelaten) ontstond
een algemeen knutselend experimenteren met nieuwe technieken en materialen
in de grafiek. Men monteert drukplaten van verschillende oppervlakten, men
geeft er reliëf aan en drukt papieren die dit spel weergeven.
Ook in de abstracte schilderkunst van onze tijd, in het tachisme of de informele schilderkunst, zijn dezelfde impulsen duidelijk te herkennen. Het komt me
voor dat men deze kunst beter zou begrijpen als men meer oog had voor de
grote rol welke het knutselen er in speelt. Deze wordt hier meer doorslaggevend
dan ooit tevoren in de zuivere schilderkunst. Alle fenomenen van het knutselen
die wij in de schilderkunst van de toe eeuw hebben aangetroffen, treden hier in
verhevigde vorm op: de vreugde aan het ding van de kubistische collage, de
materiaalverkenning van het Bauhaus, het zelf vergeten automatisme van de
surrealisten en het oude spel der handgrepen waarin de knutselaar de werktuigen naar hun reacties en mogelijkheden onderzocht. Op de achtergrond
waagt men ook de overgang naar het technische knutselen. Klee's imaginaire
Zwitschermaschine vindt een tastbaar tegenstuk in de door Tinguely gebouwde
schildermachine 3 ) . Zij is nog geen definitief artistiek werktuig, maar een geknutseld apparaat waaruit misschien eens een kunstwerktuig kan groeien.
In de hedendaagse beeldhouwkunst vindt het technische knutselen, dat in de
jaren twintig zijn weg zocht, opnieuw ruimte. We vinden er een spoor van
terug in de mobiles van Calder en in produkten van andere beeldhouwers, die
3) cfr. De illustraties bij het artikel Pop-art, in Streven, okt. 1964.
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er er uit zien als recipiënten, werktuigen en machines van onze tijd. In plaats
van de oude handwerktuigen gebruiken zij lasbranders. Raderen, machineonderdelen en technische recipiënten warden materialen van een echt monumentaal knutselen.
Terwijl het knutselen in de praktijk een legitiem element in de hedendaagse
kunst werd, werkt de kunsttheorie slechts hier en daar verder op de grondslagen
die in het Bauhaus gelegd werden. Albers en Moholy-Nagy organiseerden in
Amerika opleidingscursussen die uitgaan van de lessen van het Bauhaus. In
Duitsland vinden de systematische oefeningen van Itten, Klee en hun leerlingen
een echo in enkele instituten (Willi Baumeister) . Max Burchartz 4) en F. G.
Winter hebben het pedagogische knutselen met materialen, structuren, lijnen èn
kleuren uitvoerig beschreven. Al deze oude en nieuwe pogingen zijn gericht op
wat Kandinsky van de V orkurs van het Bauhaus verwachtte: „de creatieve
krachten in de leerlingen vrij te maken, hen de stoffelijke natuur te doen
begrijpen en hun een besef bij te brengen van de principes van de vormgeving".
Wie de rol van het knutselen in de moderne kunst onderzoekt, stoot al heel
spoedig op een massa interessante verschijnselen en inzichten. Het resultaat van
zo'n onderzoek, hoe vluchtig ook, roept de vraag op, hoe het knutselen aan
deze rol toegekomen is. Zij is uiteraard niet zo makkelijk te beantwoorden.
Misschien moet men een grond zoeken in de artistieke bestrevingen van de
moderne kunst bij haar ontstaan rond 1900. De hoog ontwikkelde beeldenwereld van de westerse kunst werd toen radicaal afgebroken, men verwierp alle
vormen en wilde terugkeren tot het elementaire nulpunt. Vanzelf viel men
daarmee terug op het knutselen. Dit was een oerproces van het beelden, het
had die speelse vrijheid waar de nieuwe kunst naar zocht. Waarschijnlijk heeft
het technische knutselen, dat in die jaren niet alleen de jeugd in haar ban
kreeg, de positie van het knutselen als uitgangspunt voor het kunstwerk versterkt. De kunstenaars ontdekten dat het vormgevend proces oorspronkelijk
niet begon bij een vooraf geconcipieerde idee, maar bij de eenvoudige, elementaire dingen. De moderne kunst begreep dat zij niet alleen als geheel van voren
af aan moest herbeginnen, maar dat ook iedere kunstenaar afzonderlijk de weg
tot ieder van zijn werken op die wijze moest aanvatten. Aldus werd het knutselen een legitieme en bestendige werkkracht in de moderne kunst.
4)

Over een publikatie van W. Burchartz, zie Streven, april 1965, p. 731.

W. Bodmer

FILMKRONIEK

Carl Dreyer: Gertrud
J. BURVENICH S.J.

enkele jaren geleden bekend werd dat de oude Deense cineast Carl
T OEN
Dreyer de Christusfilm waar hij al zo lang van droomde, om financiële

redenen voorlopig niet zou maken en in plaats daarvan de eerste hand legde
aan een verfilming van Hjalmar Soderbergs toneelstuk Gertrud, waren de
verwachtingen hoog gespannen. Nu de film klaar is, voelen velen zich ontgoocheld. Het respect van de kritiek kon de indruk niet verbergen: Dreyer is
de oude niet meer.
Ik geloof dat deze ontgoocheling vooral te wijten is aan het feit dat men
niet voldoende beseft wat de film voor deze stevige en hartstochtelijke regisseur
steeds geweest en gebleven is. „Ook in de film", heeft hij eens geschreven,
„worden waarheid en schoonheid poëzie". Dreyer is steeds trouw gebleven aan
zijn onkreukbare, zinrijke opvatting van wat het leven wezenlijk voor hem is.
Nooit heeft hij deze opvatting gewijzigd. Wel heeft hij ze verdiept, vereenvoudigd. Het was de vrucht van een lange ervaring, van veel overweging in stilte
en afzondering, van een onafgebroken, koppige strijd met het filmmedium, dat
hij tot een waarachtige kunstvorm wilde smeden. Geen wild geëxperimenteer.
Eens dat hij er in geslaagd was, vorm en inhoud op elkaar af te stemmen, is hij
deze 'waarheid' van zijn kunst onvoorwaardelijk trouw gebleven. Dreyer is een
kunstenaar die, geduldig en minutieus als een goudsmid, grootse, bijna monolitische werken schept.
Reeds uit vroegere werken is ons zijn trage aandacht bekend: een mengsel
van serene beschouwing, sterke opmerkingsgave, ingehouden tederheid en
intense schroom. Het was reeds aanwezig in Blade af Satans Bog (Bladen van
Satans boek, 1920), het was tot een merkwaardig evenwicht gerijpt in de Passion
de Jeanne d'Arc (1927) ; het was aangrijpende eenvoud geworden in Ordet
(Het Woord, 1955), deze onverbiddelijke strijd tussen leven en dood, in naam
van de alles overwinnende, aan alles zin gevende liefde. Dit laatste werk vooral
hebben wij ervaren als een machtige oproep, van uit de kleine, dagelijkse
levensuitingen, tot eenheid en liefde in een onverwoestbaar geloof in het leven.
Traag, zwaar geladen met tederheid, kregen blikken en gebaren, tranen en
glimlach hier hun volle betekenis in van licht en leven huiverende beelden en
ingehouden, maar machtige bewegingen van de camera.
Dreyer was zich ten volle bewust van wat hij bereikt had. Zijn kunde om
inhoud en vorm in volmaakte harmonie tot eenheid te versmelten, had hij graag
aangewend voor wat voor hem de hoogste uitloper van zijn opvatting over het
volle leven moest betekenen: een film over Christus. Toen de omstandigheden
dit verhinderden, greep hij terug naar een ander plan dat hem nauw aan het
hart lag: een filmische herschepping van het gave en aan levenservaring rijpe
werk van Hjalmar Soderberg, Gertrud.
Gertrud is een glasheldere en broze, maar tevens staalsoepele beschouwing
van het wezen van een vrouw in het aanschijn van de liefde. Als het ware een
testament, neergeschreven door een zevenendertigjarige auteur en door een
vijfenzeventigjarige cineast in zijn volle diepte begrepen en aanvaard.
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Toen ik hem twee jaar geleden in Kopenhagen bezocht, zei Dreyer me:
„Voortaan laat ik de probleemfilm varen. Ik wil me nog slechts bezighouden
met films die handelen over gewone, levende mensen als ieder van ons". Dit
zoeken naar eenvoud is voor Dreyer helemaal geen gevolg van ouderdom en
verzaken, als zou hij bang geworden zijn voor al wat het leven aan verwarrende
en ingewikkelde problemen bevat, als zou hij die zozeer gaan vereenvoudigen,
dat hij er de werkelijkheid door verraadt. Dreyer leeft in zijn tijd, volgt (als
journalist en bioscoopdirecteur is dit voor hem een levenskwestie) de actualiteit.
Tussen het toegeven aan het geraas en de drukte die deze tijd kenmerken en de
bekoring tot steriele, witte leegte — waar Fellini het over heeft in zijn Otto
e Mezzo en die een capitulatie betekent voor de onmacht om alles uit te drukken
wat men voelt en ervaart -- kiest Dreyer het werkelijke, maar tot de uiterste
waarheid gedwongen leven. Dit vond hij wonderlijk zuiver uitgedrukt in het
drama van Soderberg. En met de nederigheid, eigen aan alle groten, die zichzelf
niet zoeken, maar zich gedreven weten om in hun kunst de kern van hun ervaring uit te drukken, heeft hij deze kern, toen hij hem in het Zweedse toneelstuk
had gevonden, slechts zo gaaf mogelijk willen omzetten in zijn eigen kunst.
Op het ogenblik van haar volle bloei, geborgen en rijk, wordt Gertrud zich
plotseling bewust van wat haar leven eigenlijk geworden is. Na een eerste
liefde met Lidman, een eerlijke mens, die echter, bang geworden voor de eisen
van haar liefde, tot de voor haar ontstellende belijdenis komt: „Ik geloof in de
lust van het vlees en de ongeneeslijke eenzaamheid van de mens", en uit voorzichtigheid zijn zaken boven haar verlangens stelt, is Gertrud uit ontgoocheling
getrouwd met Kanning. Ook deze man is eerlijk, maar hij wordt verteerd door
ambitie. Na jarenlang samenzijn kan hij haar nog steeds vertwijfeld zeggen:
„Toch heb ik je lief", maar haar balans luidt: „Liefhebben. Wat een groot
woord. Jij hebt zo veel lief: je houdt van macht en van eer en van heerlijkheid.
Je houdt van jezelf: je schranderheid, je finesse en je soepelheid. Je houdt van
je meubelen en je boeken. En van je havannasigaren. En ik twijfel er niet aan,
je hebt onder meer ook van mij gehouden". Zijn antwoord geeft hun verhouding de genadeslag. Hij begrijpt niet dat leven en liefde met al hun eisen éérst
komen: „Gertrud, ik ben toch een man. Liefde alleen kan mijn leven niet
vullen. Dat zou toch al te gek zijn". Heel even laait de illusie van de volmaakte
liefde weer op: een passie voor een jonge musicus, Jansson. Alles opnieuw
beginnen met een jonge man die nog te winnen is voor de absolute droom van
harmonie tussen vlees en geest. Maar ook deze Jansson is niet wat zij droomt.
Hij interpreteert haar hartstocht als de lust naar een avontuurtje waar hij gretig
op in is gegaan. Als hij er de omvang en intensiteit van begint te vermoeden,
haar absolute levenseis met zijn ook geestelijke dimensies, wijst hij haar af en
vlucht.
De drie mannen zijn slechts een zwakke, steriele echo geweest van haar
wezenlijk verlangen naar overgave. Haar levensvaart is op hen gebroken, verzand, uitgebloeid. Zij beseft dat zij slechts een voorwerp is geweest, hoe goed
zij het ook bedoelden. Met alle drie breekt zij. Zij zegt hun alle drie een lang
en traag vaarwel, dat zwaar is van al wat zij met hen had gehoopt te beleven,
maar ook van haar dankbaarheid voor het weinige dat zij haar gegeven hebben,
teder van begrip voor hun onmacht, maar tevens vastberaden in haar onkreukbare eis. Er is geen weg terug, dat weet zij nu. Zij verkiest de eenzaamheid.
Deze zin voor het essentiële is Dreyer recht naar het hart gegaan. Hij heeft
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Soderbergs stijl gehandhaafd. Slechts enkele wijzigingen heeft hij aangebracht.
De twee wandtapijten in de balzaal, waar Gertrud haar toestand onherroepelijk
beseft, waarvan de ene de geboorte van Venus voorstelt, de andere een ree die
door honden wordt verscheurd, heeft hij vervangen door één schilderij waarop
een jeugdige venusgestalte door honden wordt bedreigd: de vrouw wier schoonheid in aantrekkelijkheid slechts begrepen wordt als een uitnodiging tot grijpen
en verslinden en waarin Gertrud haar angstdroom herkent. De door Soderberg
slechts gesuggereerde scène waarin Gertrud zich aan Jansson geeft, is door
Dreyer uitgewerkt, met een schroom en eerbied en een filmische suggestie van
schaduw, licht en ruimte die op het toneel misschien onmogelijk zijn.
Heel zijn filmische ervaring heeft hij hier aangewend om alles van binnen
uit gestalte te geven en een geestelijke en absolute dimensie. De weelderige,
met overdadig-speelse baroklijnen gesierde interieurs, zoals de toneelauteur die
wilde, heeft hij tot eenvoud herleid: witte belichting, ingehouden, schaarse
bewegingen van de camera. In dit tegelijk zeer zuiver en zeer echt decor laat hij
zijn personages komen en gaan, neemt hij ze op in hun wentelende beweging
rond haar die steeds het middelpunt vormt in de krachtlijnen van de beelden en
in de werkelijkheid van haar wezen. Van meet af aan heeft hij de figuur van
Gertrud visueel geïsoleerd: ook zonder woorden stelt haar sierlijke, beheerste
gestalte onverbiddelijke eisen. Haar lichtend gebleven gelaat straalt niet meer,
haar charme is weer een intiem geheim geworden dat zij definitief voor zichzelf
wil bewaren. De mannen die er nog de aantrekkingskracht van blijven ondergaan — haar man, haar eerste geliefde — kunnen er nog slechts de tegelijk
smartelijke en serene weerspiegeling in vinden van hun eigen blootgelegd
egoïsme, van de ineenstorting van hun voorgewende superioriteit. Zij staan op,
wandelen, bewegen nog, maar slechts om uiteindelijk met Gertrud te gaan
neerzitten op de divan, die een teken is van intimiteit, maar nu juist andersom
fungeert als het teken van de definitieve afrekening.
Alsof dit einde hem niet genoeg was, heeft Dreyer aan zijn film een epiloog
toegevoegd: de oude, ervaren, wijze Dreyer trekt door wat de jonge Soderberg
heeft aangevoeld.Gertrud is een oude, lieve vrouw geworden, innerlijk en uiterlijk zichzelf gebleven. Al sluit zij zich niet op, zij leidt een teruggetrokken
bestaan. Haar naam zegt de jongeren niets meer. Een jeugdvriend (een 'confident', door Dreyer bijgevoegd) komt haar opzoeken. Er is vriendschap geweest
tussen hen, „een vriendschap van meer dan veertig jaren, die nooit liefde
werd". Hem vertrouwt zij haar gedachten en gevoelens toe, samengevat in een
gedicht dat zij in haar bijbel heeft geschreven:
Kijk mij even aan
Neen
Maar ik heb liefgehad
Ben ik mooi ?
Kijk mij even aan
Neen
Leef ik?
Maar ik heb liefgehad
Kijk mij even aan
Neen
Maar ik heb liefgehad.
Ben ik jong ?
In het aangezicht van de dood is dit het testament van een zeventigjarige
vrouw, die „nergens spijt over heeft omdat zij heeft liefgehad" en in de liefde
de zin van het leven heeft gevonden: „Ik heb gezegd dat ze iets op mijn graf
moeten schrijven" — „Je naam ..." — Neen. Slechts twee woorden: Amor
omnia. Liefde is alles".
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Dreyer is een stoere as ceet, innerlijk echter bewogen door een fel en uiterst
kwetsbaar levensaanvoelen. Daarom schuwt hij elk uitwendig effect, elk schilderachtig detail. Alles moet rechtstreeks in verband staan met wat voor hem de
kern is: deze vrouw, wier gelaat, gebaren, smart, tederheid en kracht — net
zoals dat het geval was in Ordet, met de onvergetelijk echte figuur van Inger —
datgene uitdrukken wat voor hem, na een lange, gepassioneerde, non-conformistische levenservaring, de waarheid is: het leven is zinloos als de mens niet
met de inzet van al zijn krachten zoekt de roep van de liefde te begrijpen in het
eigen en in ieders hart. Geest en zinnen zijn in deze liefde zo intiem met elkaar
verenigd, dat wie ze zonder meer van elkaar scheidt, het leven zelf verminkt en
doodt.
Deze overtuiging bloeit op in een poëtische visie die gedragen wordt door
een uiterste eenvoud van decor, van filmtechniek en van spel. Met zorg en
liefde heeft Dreyer zijn acteurs uitgezocht, hun gelaat, gestalte en gebaren
'geregisseerd'. Ieder detail daarin voelt hij aan en proeft hij als iets essentieels
en unieks. Hij schept zijn levensbeeld met een massieve ernst, als gedegen goud.
Dit stelt de toeschouwer voor een keuze. Een werk als Gertrud — en dit is
heel de kracht en de zwakheid van de film, doordat dit medium doorgaans
slechts op 'schouwspel' en sensatie gericht is — eist de volledige aandacht op
en een openheid die men nog niet overal vindt. Het is het werk van een man
voor wie de film nooit zomaar een spelletje geweest is. Film is voor Dreyer de
moeilijke en wonderlijke vorm die in licht en schaduw de mens doorlicht en
projecteert. Het is een zoeken naar een waarheid die het beleven waard is en
dan ook waarde genoeg heeft om in artistieke schoonheid te worden belichaamd.

Politiek
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INTERNATIONAAL

San Domingo
de meesten onzer is de naam Hispaniola een weinigzeggende klank;
V OOR
het is de naam van een eiland in de Caribische Zee, gelegen tussen Cuba

en Puerto Rico, ongeveer driemaal zo groot als Nederland en bewoond door
ruim 7 miljoen inwoners. Het was de eerste Spaanse kolonie in Amerika en
aanvankelijk de hoofdzetel van de Spaanse macht ook over het vasteland.
Tegen het einde van de 18e eeuw kwam het in Franse handen, waarna er zich
in het eerste kwart van de 19e eeuw twee staten vormden, namelijk Haïti in het
oostelijke en de Dominicaanse Republiek in het westelijke deel van het eiland.
De laatste maakte een zeer bewogen geschiedenis door en tenslotte was de
chaos zo groot, dat de Verenigde Staten in 1916 het land bezetten om enigszins
orde op zaken te stellen. Toen zij na acht jaren een einde maakten aan hun
militair bestuur, wist enkele jaren later Rafaël Trujillo, kolonel in het door de
Verenigde Staten gevormde Dominicaanse leger, zich op te werpen als dictator
en vanaf 1930 tot 1961 beheerste hij met steun van de Verenigde Staten de
republiek eerst persoonlijk en later door stromannen als zijn broer Hector.
Het familie-schrikbewind der Trujillo's veroorzaakte voortdurende moeilijkheden en de beschuldiging dat de regering de rechten van het individu volkomen negeerde, werd in 1960 zelfs openlijk onderschreven door de bisschoppen; de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) zag zich toen — ondanks
haar principe van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van haar
leden — genoodzaakt een onderzoek in te stellen en besloot vervolgens te
adviseren de diplomatieke betrekkingen met de republiek te verbreken en
economische en militaire hulpverlening te staken. Daar verschillende staten o.a.
ook de Verenigde Staten deze besluiten toepasten, raakte Trujillo in een isolement en moest hij toestaan, dat Joaquin Balaguer als president door de 'volksvertegenwoordiging' werd aangewezen. De chaos duurde voort ook nadat op
30 mei 1961 Rafaël Trujillo was vermoord en toen reeds was Washington bang
voor communistische of Castro-activiteiten in de Dominicaanse Republiek;
pogingen om de Trujillo-dictatuur te herstellen werden gelukkig door de Verenigde Staten tegengewerkt door steun te verlenen aan Balaguer, die pogingen
deed om met de oppositiepartijen zonder de communisten een coalitieregering
te vormen; deze mislukten en in november van dat jaar nam een militaire junta,
nog steeds onder voorzitterschap van Balaguer het heft in handen met de
belofte na twee jaren verkiezingen te houden om zo tot een constitutioneel
bewind te komen. Ofschoon de OAS verklaarde, dat deze regering geen gevaar
meer vormde voor de vrede op het westelijk halfrond en de diplomatieke betrekkingen werden hersteld, moest Balaguer kort daarop na een overigens
mislukte staatsgreep verdwijnen, maar zijn meer liberale koers bleef onder zijn
opvolger gehandhaafd. Deze, Bonelly, kondigde in september een grondwet af
en schreef voor 20 december algemene verkiezingen uit, die een bijna 2/ 3 meer-
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derheid opleverden voor Juan Bosch als president en tevens zijn partij, de
Partido Revolucionario Dominicano, een stevige meerderheid in Senaat en Huis
van Afgevaardigden verschaften.
Bij de installatie van Bosch in februari was o.a. de toenmalige vice-president
der Verenigde Staten, Lyndon Johnson, aanwezig en deze kon dus uit de eerste
hand kennis nemen van het programma van de nieuwe regering, waarin Guzman minister van landbouw was, n.l. nauwe samenwerking met de Verenigde
Staten in het kader van Kennedy's Alliance for Progress, verbetering van de
welvaart en drastische bezuiniging door salarisvermindering voor de hoogstbetaalde functionarissen, te beginnen met de president zelf.
Bosch karakteriseerde zijn eigen bewind als een gematigde, links van het
centrum staande regering en hij achtte deze bedreigd door de ontwikkeling in
de buurstaat Haïti, waar Duvalier als dictator optrad. Bosch vreesde, dat met
steun van Duvalier pogingen zouden worden gedaan om in San Domingo een
Trujillo-bewind te herstellen; of dat als reactie tegen de dictatuur in Haïti door
extremisten een staatsgreep zou worden gepleegd, waardoor mogelijk Castroaanhangers de macht in handen zouden nemen en gevaar voor een communistisch bruggehoofd op Hispaniola zou ontstaan; dit alles leidde tot een fel
conflict tussen beide buren in 1963, dat later maar weer werd bijgelegd.
Rust was het land ook verder niet beschoren; reeds in september van hetzelfde jaar werd Bosch door een staatsgreep onder leiding van Ant. Imbert afgezet
en vervangen door een militaire junta, die zei te streven naar de vorming van
een nieuwe regering die het vertrouwen van het volk bezat, en naar de verwerkelijking van de ware democratische revolutie. De tegen Bosch geuite beschuldigingen waren talrijk: minachting van de grondwet en van de persoonlijke
rechten; niet voldoende anti-communistisch en groeiende invloed van Castrogezinde groeperingen, zelfs communistische infiltratie in zijn regering; onbekwaamheid; economische achteruitgang en verder nog een aantal persoonlijke
grieven; samenvattend: de angst van conservatieve groepen om als gevolg van
de door Bosch gewenste hervormingen hun leidende positie te verliezen. De
Verenigde Staten reageerden op deze omwenteling op de gebruikelijke, boven
reeds enkele malen genoemde wijze en erkenden later de nieuwe regeerders,
ofschoon dit driemanschap zich weinig aantrok van de democratische beginselen
en zich b.v. aanvulde door cooptatie, wanneer om de een of andere reden een
der leden moest aftreden, hetgeen in verloop van anderhalf jaar ieder van de
oorspronkelijke leden overkwam. Het verzet tegen deze nieuwe vorm van dictatuur liet dan ook niet lang op zich wachten; in oktober 1963 veroordeelden een
honderdtal hoogleraren de laatste staatsgreep en beschuldigde de junta ervan
met behulp van geweld aan de macht te willen blijven, terwijl zij tevens het
volk opriepen een verenigd front te vormen voor herstel van de grondwet en
het democratisch stelsel. En al kondigde de junta presidentsverkiezingen aan
tegen september 1965, men kon met de beste wil van de wereld weinig vertrouwen hebben in de vrijheid van deze verkiezingen.
Wij meenden dit overzicht te moeten geven naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste maanden. Op 24 april werd er n.l. door een aantal jonge
officieren geprobeerd de regering omver te werpen en zij riepen de bevolking
op zich uit te spreken voor de terugkeer van Bosch, hetgeen leidde tot een
regelrechte burgeroorlog. Een paar dagen later zond president Johnson 400
V.S.-mariniers -- het aantal werd in de volgende weken steeds groter en zij

POLITIEK OVERZICHT

1023

werden versterkt door parachutisten — ter bescherming van de buitenlanders in
San Domingo; toen dit argument niet meer houdbaar was, bleek het doel te zijn
een tweede Cuba te verhinderen, met andere woorden, hij verklaarde de opstandige beweging voor communistisch en meende op grond hiervan zich te moeten
mengen in de binnenlandse aangelegenheden van een zelfstandige Amerikaanse
staat. Is het wonder, dat de Latijns-Amerikaanse landen kopschuw werden ? Een
dergelijk argument wordt veel te gemakkelijk gebruikt om tegenstanders zwa rt
te maken en werkt bovendien als een boemerang als men later moet toegeven,
dat de communistische infiltratie er plotseling niet meer blijkt te zijn. Het gaat
er niet om of de communisten proberen in troebel water te vissen — natuurlijk
doen zij dat — het gaat er om in hoeverre men kan voorkomen, dat zij succes
hebben. Toen de Verenigde Staten in het verloop van de strijd zich volledig
schaarden achter de behoudsgezinde, autoritaire Imbert, liepen zij gevaar de
'beweging der opstandelingen onder leiding van kolonel Caamano in een richting te dwingen, waarin deze helemaal niet wilde gaan. Het is eigenlijk dieptreurig, dat de Westelijke kracht zo vaak in de verkeerde schaal wordt geworpen; de terugkeer van de niet-communistische, progressieve, door het volk in
1963 gekozen president Bosch wil a priori helemaal niet zeggen, dat er een
communistisch of pro-Castro regime gevormd wordt. Dit optreden lijkt té veel
op een rasecht imperialisme, zodat de tegenstanders er wel gebruik van moeten
maken.
Het sprak haast vanzelf dat de OAS zich bezorgd maakte over het eenzijdig
optreden van de Verenigde Staten en slechts met grote aarzeling ging zij er toe
over een strijdmacht naar de Dominicaanse Republiek te sturen, waarin de
Verenigde Staatse troepen zouden worden opgenomen en het geheel vervolgens
onder het gezag van de OAS zou worden geplaatst. De Verenigde Staten
hebben zich door hun optreden in een geweldige impasse gewerkt; hun eenzijdig optreden vond zo weinig genade in de ogen der andere Amerikaanse
staten, dat bovenstaande resolutie nauwelijks de vereiste 2 1 3 meerderheid behaalde en dan nog pas nadat het oorspronkelijk voorstel van de Verenigde
Staten sterk geamendeerd was; verder bewerkten zij door hun optreden, dat niet
alleen de Verenigde Staten, maar ook de OAS gecompromitteerd zijn voor het
Dominicaanse volk, dat de laatste nu ziet als een verlengstuk van Verenigde
Staten. Men wil dan ook weinig weten van de bemiddelingspogingen van de
OAS en ziet in San Domingo meer heil in een optreden van de Verenigde
Naties. Hiervan is Washington weer niet gediend en zowel de Verenigde Staten
als de OAS probeerden een spoedige minnelijke schikking te bewerkstelligen
door Guzman, ex-minister van landbouw in de regering Bosch, naar voren te
schuiven, hetgeen echter mislukte. Herhaalde pogingen om Caamano en Imbert
aan een tafel te brengen mislukten nu eens op weigering van de een dan weer
omdat de andere niet mee wenste te doen; wie het eerste antwoord gaf, besliste
over de positie van de andere. W as hington blijft weifelen tussen beide stromingen, maar weigert tot nu toe ook zijn echec te erkennen en de V.N. een reële
kans te geven. Er kan aan deze onverkwikkelijke affaire een goede kant zitten,
wanneer men nu eindelijk heeft geleerd zich niet te laten leiden door een
onredelijke angst voor communistische spoken; te lang hebben de Verenigde
Staten juist in de Latijns-Amerikaanse landen — maar ook elders -- zich
geschaard achter dictatoriale regeringen; ook hier zouden zij hun optreden nu
eens moeten laten bepalen door hun zo luid verkondigde principe, dat alle
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volken het recht hebben in vrede te leven onder regeringen van hun vrije keuze,
zoals nog eens staat in het slotcommuniqué van de NAVO-conferentie op 12
mei j 1.

Vietnam
Niet alleen hier, ook aan de andere zijde van de aardbol gaat het de Verenigde
Staten niet goed. Alle pogingen om een oplossing te vinden voor de kwestie
Vietnam zijn gestrand op de weigering van Peking en Hanoi om te praten;
gedurende een zestal dagen staakten de Verenigde Staten hun bombardementen
op het Noorden in de hoop, dat dit hierin een aanleiding zou vinden in te gaan
op de eerder door Johnson gedane voorstellen, maar er kwam geen reactie. Ook
de pogingen om via een conferentie over Cambodja de partijen de gelegenheid
te verschaffen de kwestie Vietnam te bespreken mislukte en Cambodj a ging er
zelfs toe over de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten te verbreken, waarbij als reden werd gegeven de bloedige agressie van Washington
op Cambodjaans gebied. Wel gaf de ZOAVO-conferentie, die van 3 tot 5 mei
in Londen werd gehouden, steun aan het optreden van de Verenigde Staten,
maar Pakistan en Frankrijk distancieerden zich uitdrukkelijk van dit besluit.
Veel meer dan theoretische steun kan de ZOAVO dan ook niet geven. De
guerilla-activiteit van de Vietcong wordt inmiddels heviger en ondanks alle
steun van de luchtmacht van de Verenigde Staten leden de Zuid-Vietnamese
regeringstroepen de laatste dagen een paar zware nederlagen.

NAVO-Conferentie
Terloops vermeldden wij reeds de NAVO-conferentie, die 11 en 12 mei te
Londen werd gehouden. Opzienbarende besluiten waren er niet te verwachten,
eerder vreesde men een verscherping van de tegenstelling tussen de Verenigde
Staten en Frankrijk. Het enig belangrijke was, dat de bestaande kloof niet
groter werd; het slotcommuniqué zat vol gemeenplaatsen. Als de Gaulle echter
iets eerder had bekend gemaakt, dat hij de regering Caamano in de Dominicaanse Republiek wenste te erkennen, was het einde van de beraadslagingen in
Londen geheel anders verlopen. Nu was men het er volledig over eens, dat men
het even volledig oneens was, maar men zei dit niet. Men dacht het blijkbaar
wel, want men is reeds bezig naar mogelijkheden te zoeken om de NAVO te
laten 'functioneren' als de Gaulle zou uittreden. Voorlopig weet echter nog
niemand of en anders in hoeverre Frankrijk zich wenst los te maken van zijn
Atlantische bondgenoten.

Labour-regering
Binnenkort zal de Gaulle ingevolge het Frans-Duitse vriendschapsverdrag
weer een bezoek aan Bonn brengen. Men is allerwege nieuwsgierig naar de dan
te voeren besprekingen, te meer nu West-Duitsland bezig is de 'betrekkingen
met Engeland te verbeteren, getuige de visite van Wilson aan Bonn verleden
maand en het bezoek van koningin Elizabeth aan West-Duitsland in mei.
De moeilijkheid is echter, dat er zo weinig zekerheid bestaat over de regering
in Engeland zelf. Het Labour-kabinet onder Wilson telt een aantal knappe
koppen, maar vormt geen team, dat in staat is het land te besturen. Wilsons
positie wordt steeds zwakker zoals bleek bij de kwestie van de nationalisatie v an
de staalindustrie. Hij meent deze te moeten doorzetten om zijn linkervleugel
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zoet te houden, maar moet ook rekening houden met tegenovergestelde opvattingen aan de rechterzijde; daarom lokte hij een Lager-Huisdebat uit door in
een witboek zijn plannen bekend te maken en daar zijn meerderheid uiterst
krap is, kwam zijn minister van economische zaken de rechterzijde zover tegemoet, dat de radicale vleugel zich wel moest gaan afvragen, wat er nu nog van
het principe overbleef. Gevolg: onzekerheid en hooglopende ruzie binnen de
partij . In verband met de krappe meerderheid dringt men al lang aan op nieuwe
verkiezingen, maar na de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen op 13 mei, die
een forse winst voor de conservatieven opleverden, zou Wilson weinig minder
doen dan politieke zelfmoord plegen als hij het Lager Huis nu zou ontbinden.
Het is ook nog de vraag of de conservatieven hiernaar erg verlangend zijn,
omdat bij hen de kwestie van de partijleiding nog steeds niet is geregeld.
J. Oornes
4 - 7 - '65
BELGIË

Impasse na de verkiezingen
De weken die de verkiezingen voorafgingen, waren uiterst kalm. Achteraf is
gebleken hoe bedrieglijk die kalmte was. Geen partij achtte het nodig de grote
middelen van de massapropaganda aan te wenden, iedereen berustte erin dat de
tijd van de massa-meetings voorbij is. Slechts één opzienbarende propaganda-zet
was er en die kwam van de christelijke sociale organisaties: A.C.W., A.C.V.,
N.C.M.V., enz., waarvan de leiders zich duidelijk uitspraken voor de Christelijke Volkspartij. Zoals te voorzien, werd dit door de leden van deze organisaties niet onverdeeld gunstig onthaald. Na de verkiezingen heeft een aantal
Waalse kaderleden van het A.C.V. zich publiek van deze richtlijn gedistancieerd en in Vlaanderen is het nogal duidelijk dat een deel van de aangesloten
leden (vooral bedienden) de C.V.P. verlaten hebben voor de Volksunie.
Kalme kiesstrijd, maar des te verrassender verkiezingsuitslagen. Men moet
teruggaan tot de eerste Rexistische vloedgolf in de jaren dertig om een voorbeeld te vinden van verschuivingen van die omvang. Toen waren die echter te
verklaren door de grote economische crisis met haar nasleep: massale werkloosheid en nieuwe bestaansmoeilijkheden voor arbeiders, middenstanders en boeren; door de invloed ook van de nieuwe regimes in het buitenland. Dergelijke
factoren waren ditmaal niet aanwezig.
Toch verloren de C.V.P. en de B.S.P. samen 39 zetels in de Kamer. Het
aantal liberale kamerleden steeg van 20 tot 48, die van de Volksunie van 5 tot
12. Het aantal Volksuniekiezers (335.000) werd praktisch verdubbeld.
De C.V.P. en de B.S.P. samen verspeelden de twee-derde-meerderheid die
hen in staat kon stellen de grondwet desnoods zonder medewerking van een
andere partij te wijzigen. Daarmee kwam het grondwettelijk pact, dat zij met
veel moeite enkele maanden voor de verkiezingen gesloten hadden, in het
gedrang. En dit woog zwaar op de eerste onderhandelingen voor de vorming
van een nieuwe regering, gevoerd door informateur A. De Schrijver. De gewezen regeringspartners zagen in dit pact een gemeenschappelijke band tegenover
de P.V.V. en tegenover alle pogingen om een nieuwe regering tot stand te brengen. In ieder geval wilden ze niet zomaar prijsgeven wat ze destijds beschouwd
hadden als een definitief bindmiddel tussen hen beiden. Maar wat dan wel?
24
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Nu eens stelden ze categorisch dat de overeenkomst in geen enkel onderdeel
gewijzigd kon worden, dan lieten ze weer doorschemeren dat dit toch wel kon
of dat de hele kwestie voorlopig naar een nieuwe commissie kon verzonden
worden: dan kon men alvast een nieuwe regering vormen, los van de grondwetsherziening.
Op het ogenblik dat dit overzicht afgesloten wordt, is er nog geen eind gekomen aan de tactische zetten en tegenzetten. Eén ding is echter reeds duidelijk:
de P.V.V. zal het niet gemakkelijk hebben om een regering te helpen vormen
die haar in staat moet stellen haar verkiezingsoverwinning om te zetten in
gouvernementele munt.
De tactiek van de C.V.P. en de B.S.P. stemt overeen met de geldende regels
van de parlementaire democratie. Na het aanzienlijk verlies dat zij geleden
hebben, p as t het niet dat zij het initiatief nemen. Ze kunnen rustig afwachten
met welke voorstellen de overwinnende partij, de P.V.V., voor de dag komt.
Blijken de moeilijkheden onoverkomelijk te zijn, of wordt er een regering
gevormd die niet levensvatbaar is, clan kunnen vervroegde nieuwe verkiezingen
de uitkomst zijn. De overwinnaars van nu lopen in de ontgoocheling dan allicht
het gevaar hun winst te zien slinken en de verliezers krijgen de gelegenheid de
bressen te dichten.
Verder staat voor de verliezende partijen de mogelijkheid open, in de oppositie te gaan. De C.V.P. schijnt daar niet aan te denken. De B.S.P. schijnt er
wel iets voor te voelen, om in een krachtige oppositie de verloren eenheid en
kampvaardigheid terug te zoeken. Maar zal dit inderdaad ook gebeuren?
Wat de moeilijkheden voor de P.V.V. nog vergroot, is het feit dat haar winst
niet te danken is aan een homogene keuze van het publiek. In het Brusselse
dankt zij haar vooruitgang aan anti-Vlaamse krachten die nu inzake taalwet en
grondwet een beleid verwachten dat regelrecht moet leiden tot de afbrokkeling
van de stellingen van het Liberaal Vlaams Verbond. In Wallonië heeft een
verrassend groot aantal socialistische kiezers voor de P.V.V. gestemd, gedeeltelijk gedreven door een Waals-nationalistische reflex, die eveneens in het voordeel van de communisten en van een paar kleine Waals-nationale partijen gewerkt heeft. Het succes van een 'francofone lijst' in Brussel wijst in een nog
andere richting. Wat te Brussel als unitair-Belgische krachten tot uitdrukking
kwam, is niet in één lijn te brengen met de federalistische verschijnselen bij de
Waalse kiezers. M.a.w. het zal voor de P.V.V. niet gemakkelijk zijn, zo vele
verschillende stromingen te bundelen in een samenhangende parlementaire en
gouvernementele politiek.
Voor de andere overwinnaar, de Volksunie, is de toestand gemakkelijker,
omdat deze partij het stadium van de regeringsverantwoordelijkheid niet bereikt
heeft. In tegenstelling met het vooroorlogse nationalisme, dat al heel vroeg
ingeschakeld w as in de bestendige afvaardiging van Vlaamse provincies, staat
de Volksunie nog altijd 'en marge'. Zulks vooral tengevolge van een wachtwoord van de hoogste C.V.P.-leiding, die wil verhinderen dat de Volksunie in
Vlaanderen v as te voet krijgt in de verschillende openbare instanties.
Toch bestaat voortaan voor de C.V.P. zeker het gevaar dat er zich een
Vlaams-nationale partijvorming voltrekt op een basis die nadien niet meer
ongedaan gemaakt kan worden. Na de oorlog heeft de C.V.P. in Vlaanderen
zich twintig jaar niet meer gehinderd gevoeld door het bestaan van een actieve
Vlaams-nationale politieke gemeenschap. Heeft de C.V.P.-leiding voldoende
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beseft welke unieke kansen haar aldus geboden werden ? Nu echter is het
mogelijk dat deze constellatie voorgoed voorbij is, dat een Vlaams-nationale
partij een gegeven wordt dat niet meer weggecijferd kan worden. De C.V.P.leiding schijnt zich van de ernst van dit fenomeen niet bewust te zijn. Dit is
geen oordeel, slechts een constatering.
Misschien mag hier nog aan toegevoegd worden dat de houding van de
Vlaamse C.V.P. tijdens de onderhandelingen van Hertoginnedal een van de
factoren is die een groot aantal Vlaamse kiezers naar de Volksunie georiënteerd
hebben. Toen hebben de Vlaamse C.V.P.-leden de verantwoordelijkheid niet
durven nemen van een regeringscrisis. Ze waagden het niet, een einde te stellen
aan een regeringsformule waarvan thans gebleken is dat ze voor de twee rege
ringspartners aanzienlijk verlies meebracht.
Deze paradoxale toegeeflijkheid is overigens niet alleen aan de kant van de
Vlaamse C.V.P. aan te wijzen. Op geen enkele belangrijke vergadering van
C.V.P.-kaderleden werd de wenselijkheid van de voortzetting van de regering
Lefèvre-Spaak ernstig in twijfel getrokken. Ook de socialistische congressen
stemden met grote meerderheid voor de tweeledige formule. Nu echter spreken
de teleurgestelde socialisten er zonder enige piëteit over.
Een interessant gevolg van de grote veranderingen welke de verkiezingen
meegebracht hebben, is het groot aantal nieuwe leden van de Kamer en de
Senaat. Men heeft ons voorgerekend dat er ruim zeventig nieuwelingen in de
Kamer zijn gekomen. Dit is op zichzelf een gezond verschijnsel. Parlementen
die steeds op dezelfde groepen en mensen drijven, boeten er hun vitaliteit
bij in. Of de nieuwe parlementsleden echter ook zullen renderen, blijft af te
wachten. Uit de vernieuwing van het politieke personeel tengevolge van het
Rexisme in de jaren dertig is niets duurzaams voortgekomen.
Volgens de meeste waarnemers is het met de recrutering van nieuwe mensen
door de verschillende partijen niet zo schitterend gesteld. Het moderne maatschappelijke leven, met zijn expansieve economische conjunctuur en zijn internationale perspectieven, is voor ondernemende jonge mensen zo boeiend en aantrekkelijk, dat een aanzienlijk deel van de meest dynamischen onder hen beslist
niet door de politiek aangetrokken worden. Vooral omdat een politieke carrière
in de huidige omstandigheden meestal begint met jaren van dienstbaarheid
tegenover de gevestigde partijleiding. Bovendien is in België de financiële vergoeding relatief zo bescheiden, dat ambitieuze jonge mensen liever naar een
meer rendabele baan uitzien. De morele en intellectuele, maar ook de financiële
herwaardering van de politieke functies in het parlement en in de partijkaders
is zeker een van de ernstige problemen van ons openbaar leven.
Voor een politieke chroniqueur blijft er voorlopig niets anders over dan
behoedzaam af te wachten. Er gaat geen dag voorbij of er zijn milieus die
menen te weten in welke richting de nieuwe regering te zoeken is.
Volgens de parlementaire rekenkunde is de voortzetting van de katholieksocialistische regering mogelijk. Ze zou beschikken over een veel grotere
meerderheid dan vele regeringen in het verleden. Maar dan moet de grondwetsherziening uitgesteld worden tot latere dagen. Vele politici zouden een uitstel
ad calendar graecas helemaal niet betreuren. Maar de voortzetting van een tweeledige regering door twee verliezende partijen heeft ook nadelen. De twee
partijen lopen gevaar op die manier de krachten die hen op 23 mei een nederlaag toedienden, nog te activeren. Van de andere kant staat het niet bij voorbaat
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vast dat een verlengde oppositiekuur de P.V.V. veel voordeel zou brengen. Er
komt een ogenblik dat een partij uit de oppositie weg wil en mee moet regeren.
Kan ze dat niet, dan treden er tekenen van vermoeidheid op. Niet alleen de
regeringsverantwoordelijkheid brengt slijtage mee.
Een regering van de C.V.P. met de P.V.V., en de B.S.P. in de oppositie, is
een formule die in behoudsgezinde kringen verdedigd wordt. Parlementair gezien is ze mogelijk, maar op sociaal gebied zou de socialistische vakbeweging
dan wel zeer strijdlustig optreden en de positie van de christelijke vakbonden
wordt dan wel uiterst moeilijk.
Een combinatie van de B.S.P. met de P.V.V. zou een heruitgave zijn van een
regeringsformule in de naoorlogse jaren, in de uitzonderlijke conjunctuur van
de koningskwestie en de schoolstrijd. De C.V.P. is uit die periode te voorschijn
gekomen met een volstrekte meerderheid. Het is onwaarschijnlijk dat de
liberaal-socialistische krachten thans nog voldoende op elkaar gesteld zijn om
dat experiment te herhalen.
Tenslotte blijft er dan nog de drieledige formule, de enige die in staat is een
grondwetsherziening aan te pakken, althans wat de numerieke verhoudingen
betreft. Met drieledige regeringen heeft men in België echter geen goede
ervaringen. In plaats van met een oppositie in het parlement heeft men dan te
maken met een oppositie in de regering zelf. Deze bezit dan geen samenhang
en geen duidelijke voorstellingen van het doel dat zij wil bereiken en van de
middelen welke zij daartoe kan aanwenden.
9 - 6 -1965

H. De Bruyne

Forum
De wereld in 1984
Hoe zal de wereld er uit zien over
twintig jaar? Deze vraag heeft het Engelse tijdschrift New Scientist vorig jaar
gesteld aan ruim honderd deskundigen
op het gebied van techniek, natuurwetenschappen, sociologie, biologie. 106 korte
artikelen waren het resultaat. De redactie
had klaarblijkelijk de verwachting dat
daaruit een globaal beeld zou ontstaan
van een niet al te ver afgelegen toekomst.
Een termijn van twintig jaar was gekozen, omdat men de indruk heeft dat de
tijd tussen een fundamentele ontdekking
en de algemene toepassing ervan die haar
stempel zal drukken op de samenleving,
zelden minder dan twintig jaar bedraagt.
Een van de medewerkende auteurs merkt
echter op dat dit gold voor de afgelopen
decennia; in de komende twintig jaar zou
het wel eens sneller kunnen gaan.
De artikelen zijn nu gebundeld in twee
deeltjes van de Pelicanpockets onder de
titel The World in 1984 1 ) , gerangschikt
en van een inleiding voorzien door Nigel
Calder.
De flitsende schetsen vormen een boeiende lectuur, waarvoor weinig gespecialiseerde vakkennis nodig is. Tegenstellingen en tegenspraken ontbreken niet. Zij
uiten zich op zijn minst al in een nu
eens optimistische, dan weer pessimistische kijk op dezelfde ontwikkeling.
Niet alleen volgens bepaalde levensterreinen zijn de bijdragen in rubrieken
ondergebracht, ook territoriaal worden
enige toekomsten geschetst, met een nogal
gunstige uitkomst voor Afrika en een tamelijk donkere voor Azië. Het zijn vooral
Amerikanen, Engelsen en Fransen die op
de uitnodiging zijn ingegaan, met enkele
Aziaten. De dertien Russen, die men gevraagd had om mee te werken, hebben
laten afweten.
Alle auteurs gaan uit van momenteel
beschikbare gegevens en geven zich zelden over aan fantasieën. Een poging tot
synthese wordt gewaagd in drie tabellen,
die de eindredacteur, Calder, aan de ge-

bundelde artikelen heeft toegevoegd. In
de eerste tabel is er sprake van de 'technische revoluties', hun karakter, de technische aspecten, de nieuwe mogelijkheden
die eruit voortvloeien, de invloed op indi
vidu en maatschappij. Tot die revolutionoire, of meer schoksgewijze, ontwikkeling rekent hij: een snelle groei in het gebruik van computers en allerlei nieuwe
vormen van telecommunicatie, het benutten van de talloze ontdekkingen op het
gebied van biologie en geneeskunde, de
exploitatie van de wereldzeeën, en de
toepassing van nieuwe vormen van energie.
Een tweede tabel geeft de ontwikkelingen van meer geleidelijk karakter: de
voortgaande wedloop tussen voedselproduktie en bevolkingsaanwas, de algemene
industriële vooruitgang onder invloed ook
van de automatisering, de oriëntatie van
het leven op gezin en eigen huis door
meer technische hulpmiddelen en meer
vrije tijd, tenslotte ingrijpende veranderingen in onderwijs en opvoeding.
In de derde tabel wordt een poging
gedaan samen te vatten voor welke conflicten en keuzemogelijkheden de mensheid over twintig jaar geplaatst zal zijn.
Omdat de schrijvers hierbij meer en meer
het laboratorium en de tekentafel hebben
verlaten, wordt het aantal vraagtekens
groter en krijgen de wensdromen meer
kans. Zoals vaker het geval is bij dergelijke voorspellingen, gaat het eigenlijk
nog steeds over onze eigen conflicten en
dilemma's van nu. De projectie in de toekomst geeft alleen de gelgenheid er wat
scherper contouren aan te geven. En zo
blijkt dat men over twintig jaar, misschien wat klemmender nog dan nu,
meent te zullen staan tegenover de volgende vragen: gaat de kloof tussen de
arme en rijke volkeren wijder of nauwer
worden? --- zijn de oorlogen te beperken
tot regionale conflicten zonder gebruik
van atoomwapens? '-- zal de coëxistentie
zich ontwikkelen in de richting van
cooperatie? — kunnen rasconflicten op
grote schaal vermeden worden? zal het

1) The World in 1984, The Complete New Scientist Series, edited by Nigel Calder, Pelican Book
A 720 - 721, vol., Penguin Books Ltd, Harmondsworth, England, 1965.
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nationalisme en isolationisme sterker worden? — zullen de bestuursvormen meer
of minder democratisch, meer of minder
rationeel worden? is het mogelijk onze
natuurlijke omgeving leefbaar te houden
of leefbaarder te maken? hoe moeten
de problemen van de urbanisatie worden
opgevangen? --- zal er voor het individu
in 1984 nog levensvreugde zijn?
De redactie heeft bij het verdelen van
de opdrachten met opzet een aantal
levensgebieden uitgesloten, waaronder
„het recht" en „de godsdienst". Wat echter niet wil zeggen dat recht en godsdienst niet ter sprake komen. Nu voorzien de auteurs die deze twee in hun beschouwingen betrekken voor 1984 zeker
geen rechteloze werek], maar aan de
godsdienst wordt een weinig hoopvolle
toekomst toegekend, hoewel een van hen
voor de meest ingrijpende wereldproblemen, naar hij zegt, eigenlijk slechts een
oplossing verwacht van de komst van
een nieuwe messias.
Juist omdat verschillende auteurs niet
van „de godsdienst" kunnen afblijven,
missen we een uitdrukkelijke behandeling.
Nu blijft het bij korte, vaak oppervlakkige opmerkingen, waarbij de reserve die
men in acht neemt op het terrein van zijn
eigen wetenschap, verdwijnt. Zo schrijft
de mathematicus Desmond King-Hele:
„De neergang van het religieuze geloof
zal zijn voordelen meerbrengen, want
vele kwellende, sociale vragen zullen rationeler worden aangepakt en minder behekst zijn door de ingewortelde dogma's
die absurd schijnen behalve aan één sekte. Momenteel is de godsdienst nog waardevol als psychotherapie en helpt ze al
degenen die de steun van het geloof
nodig hebben om zich te beschermen tegen wanhoop of nog ernstiger geestelijke
kwalen en die graag een zekerheid hebben tegen de dood. Maar deze motieven
voor de godsdienst zouden afnemen, als
het mogelijk was de ergste armoede op
te heffen die de wanhoop bevordert en
de dood zo familiair maakt, en als de
geestelijke kwalen geleidelijk zouden kunnen worden teruggebracht tot hun psychologische wortels".
Dat temidden van al deze toekomstvisies godsdienst, zij het dan terloops,
slechts naar voren komt als een hinder

of een archaïsche levenshouding die
slechts tot machteloze impulsen in staat
is waar het de grote wereldproblemen
betreft, lijkt me geen opzet van de samenstellers. Het lijkt meer het vanzelfsprekende klimaat waarin zij en hun
wetenschappelijke medewerkers leven.
Het plaatst echter ook scherp voor ogen
de godsdienstloze mens, waarmee christenen als bisschop Robinson weer in
contact willen treden. Dezelfde KingHele vraagt zich af, of armoede en honger tegen 1984 wat meer teruggedrongen
kunnen zijn, als de rijke volkeren zich
niet bekeren tot werkelijk medelijden met
hun verkommerd medemensen. Een wereldregering zal er in 1984 nog niet zijn
om dat te bevorderen. „Misschien zou
de meest effect:eve weg om de groei van
een dergelijk medelijden te begunstigen
kunnen liggen in de ontwikkeling van
een wereldreligie". Maar voLnens hem
zijn de tekenen er niet naar dat die verwachting enige grond heeft.
Niet van een wereldreligie, maar van
een levenshouding die zich bevrijd heeft
van allerlei religieuze bindingen, verwacht Barbara Wootton, professor in de
sociologie aan de 'University of London' en Labourlid van het Hogerhuir,
de enige weerstand tegen de chaotische
krachten die in onze maatschappij werkzaam zijn: „Als de komende twintig jaar
niet een algemene erkenning te zien geven van een zuiver wereldlijke moraliteit, moeten we niet verbaasd zijn, als we
de morele normen zien weggespoeld
worden met het christelijke badwater".
Het is begrijpelijk dat de New Scientist zich in zijn opdracht zoveel mogelijk
beperkt heeft tot de eigen terreinen van
het tijdschrift. Maar nu godsdienst en
christendom toch genoemd worden, mist
men een beschrijving van de ontwikkelingen die zich daar aftekenen, van het
zoeken naar een 'moraliteit' die voortkomt uit de evangelische opdracht en die
tegelijk een werkzame dienst is aan de
wereld.
W. Th. Pisa

Pro acte christiana:
een misverstand
In een geestig artikel schreef onlangs
een Amerikaanse architect dat de term
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christelijke kunst te vergelijken is met
die van het heilige roomse rijk: dit laatste was niet heilig, niet rooms, en het
was geen rijk. En men kan verder gaan.
Termen als deze zijn meer ontstaan als
de uitdrukking van een fictief ideaal dan
van een concrete werkelijkheid. Ze zijn
een verkeerde interpretatie van een historische situatie. Ze werpen een schone
schijn over een uit zichzelf ontoereikend
levensbeginsel. Een stichting als Pro Arte Christiana, die de christelijke kunst in
haar naam heeft geschreven, denkt daar
echter anders over. Een naam is natuurlijk slechts een naam, denk maar aan
Streven. Maar in het geval van Pro Arte
Christiana dekt hij precies de bedoeling:
het is deze vereniging echt om een renouveau van de christelijke kunst te
doen.
Even voorstellen. In een nette brochure wordt de opzet en de historiek van
de beweging uiteengezet. In feite is het
een one-man-creatie van Geroen de
Bruycker, een Vlaamse minderbroeder.
Zelf schilder kwam hij in het Antwerpse
artistieke milieu tot de vaststelling dat de
religieuze kunst bij jonge kunstenaars
afgedaan heeft. Hij stelde zich toen niet
de vraag of dit misschien niet een heel
natuurlijk fenomeen was, waarmee men
gelukkig kan zijn. Hij legde zich niet
neer bij het feit, maar zocht naar middelen om het tij te keren. „Om een einde
te stellen aan het divorcium dat sinds
méér dan een eeuw ontstond tussen de
ware, eigenlijke kunst en de Kerk" richtte hij in 1957 zijn Pro Arte Christiana op
„In alle eeuwen was de religieuze kunst
de uitbloei en de bekroning geweest van
de toen gangbare kunstrichtingen. Waarom zou dat nu ineens niet meer mogelijk zijn?"
Er zijn vele redenen waarom dat nu
niet meer mogelijk of zelfs niet meer
wenselijk is. De eerste initiatieven van
Pro Arte Christiana hebben dat overigens nog eens duidelijk aangetoond. In
1957 schreef de stichting een prijsvraag
uit voor schilderkunst op het thema Sint
Franciscus. Ik herinner me dat ik P. Geroen toen reeds attent heb gemaakt op
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het feit dat de vraag volkomen verkeerd
gesteld was en dus ook zonder werkelijk
antwoord zou blijven. Het is, geloof ik,
al een vergissing christelijk thema gelijk
te stellen met christelijke kunst 1 ) .
De voorstelling van zulk een thema
past bovendien helemaal niet op de gerichtheid van de artistieke verbeelding
van vandaag. P. Geroen had dit trouwens zelf geconstateerd. Het is niet met
extrinsieke middelen als een prijsvraag
dat men een mentaliteit wijzigt. Het
kwantitatieve succes van het aantal deelnemers stelde me schijnbaar echter in het
ongelijk: er waren 134 inzendingen. Voor
een tweede prijsvraag voor schilderkunst
in 1959 op het thema Christus en zijn
Apostelen waren er zelfs meer dan 300.
De prijzen waren ook van 12.000 F. en
enkele reizen naar Assisi op 100.000 F.
gebracht, geschonken door de Belgische
bisschoppen.
Het derde initiatief gaf aan het bestaan van de vereniging ineens een reële
zin: in samenwerking met de interdiocesane stichting Domus Dei werd een prijsvraag uitgeschreven voor een te bouwen
kerk te Mortsel. De jury was van internationaal formaat: Baur, Schwarz, Arsène-Henry, Marot. Deze éne prijsvraag
had meer te betekenen voor wat men de
'christelijke kunst' in België pleegt te
noemen dan alle andere initiatieven samen. Zij wekte een nieuwe hoop die stimulerend en bevruchtend werkte. Ook de
volgende prijsvraag was correcter d.w.z.
concreter geformuleerd dan de eerste: er
werd gevraagd een beeld van St. loze[
Arbeider te ontwerpen voor de in vorige
prijsvraag bekroonde kerk. Correcter betekent echter nog niet juist.
Het strekt P. Geroen tot eer dat hij,
na al de inspanningen die hij zich getroost had, uit het minderwaardig niveau
van de inzendingen (tenminste van degene die aan het reglement beantwoordden!) zelf de conclusie trok dat het op
die weg niet verder ging. Een andere
omstandigheid droeg eveneens tot die
conclusie bij. Sinds enkele tijd had P.
Geroen een vruchtbaarder uitweg gevonden als adviseur bij het herstel en de

1) cfr. Streven, mei 1965, p. 939, mijn bespreking van Henze, Das christliche Thema in der
modernen Malerei.
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aanpassing van kerken. Pro Arte Christiana zou het nu in die richting zoeken.
Om de zaak beter te kunnen dienen werd
een centrum opgericht vlakbij het klooster van de minderbroeders te Vaalbeek.
En daarmee zijn we dan bij de aanleiding tot dit artikeltje. Op zaterdag 22
mei j.l. werd dit 'centrum voor religieuze kunst' onder hoge kerkelijke en burgerlijke bescherming geopend. Het dient
zich aan als een studie-, bezinnings- en
documentatiecentrum voor moderne religieuze kunst én als een ontmoetingsplaats voor geestelijken en kunstenaars.
We zouden er heel blij mee moeten zijn,
want in opzet is dit centrum iets waaraan we voor de kerkelijke kunst in België allerdringendst behoefte hebben 2 ) .
Maar wat is er van terechtgekomen?
Moeten we al die goede bedoelingen
maar voor klinkende munt aannemen?
P. Geroen schijnt dat te denken. „Je zal
begrijpen, zegt hij in een interview (De
Standaard, 29 mei) dat voor mij als
priester de caritas de eerste norm is; de
zuiver artistieke maatstaf kan ik pas in
tweede instantie aanleggen". Meteen zitten we midden in het grote misverstand.
Welke is de bestaansreden van een centrum voor kunst dat de caritas vooropstelt en de artistieke maatstaven naar de
achtergrond schuift? Dan richt men beter
een liefdadigheidsbond voor behoeftige
kunstenaars op. Wie aan kunst wil doen
— ook, of zeker aan 'christelijke kunst'
mag de caritas niet verwarren met
aanmoedigende schouderklopjes en
vriendjesdiensten, zelfs niet met 'apostolaat'; de enige menselijke belevingsvorm
van de caritas vindt hij in kritiek en artistieke maatstaven. Ik haal niet graag
argumenten uit het evangelie aan. Maar
in dit verband is een verwijzing naar
Jezus' caritas toch wel op haar plaats.
Geen kritiek was onbarmhartiger dan de
zijne op alles wat niet echt was.
Uit wat voorafgaat weet men al dat ik

juist aan de waarachtigheid van Pro
Arte Christiana twijfel. Ik wil die twijfel even staven. De uitnodiging tot de
opening van het nieuwe centrum voor
'kristelijk-kultureel' werk was al verbijsterend: zelfs als het regent ... kom naar
onze zaal, bodega, shops, enz.... u vindt
er een prettige avond vol amusement en
attracties; TV-ster Paul Rutger en zijn
animatieorkest, schwung en sfeer en gesublimeerd nat in de jonas-bedoga; verloting van een prachtig schilderij 'Kind met
pop' van Pater Geroen de Bruycker en
de volgende avond nog een verloting
van een prachtig schilderij; wacht dus
niet om u in te schrijven als lid van de
vereniging. Tussen Paul Rutger, het
Trio Celis en het Trio Denayer door
was er ook nog een avondmis in de
kloosterkerk en voor de liefhebbers van
antiek een antiekbeurs. Men zal begrijpen dat ik verkoos het centrum niet op
de openingsdagen maar liever op een
stille middag te bezoeken.
De architectuur ervan hoeft helemaal
niet onder te doen voor het door de uitnodiging in het vooruitzicht gestelde klimaat. Ze loopt al even los. Men begrijpe me goed. Ik heb helemaal niets tegen
vlaamse kermisssen, zelfs niets tegen
nigh t- clubs. Ik gun iedereen zijn pretje.
Meestal word ik zelf vertederd als ik
zie met hoeveel toeleg iemand zware
schoorstenen tegen zijn huis laat metselen of met een zuiver gevoel voor kitscheffecten een vriendelijk rotstuintje om
zijn huis aanlegt. Maar van zo iemand
verwacht ik niet dat hij een centrum
voor moderne christelijke kunst opricht.
Tenzij hij een handelaar in religieuze
artikelen is. Dan klopt het weer. Zaken
zijn zaken en de klant is koning. Maar is
dat de bedoeling in Vaalbeek?
Bekijken we even de tentoonstelling
waarmee het centrum geopend werd. Er
waren ook wel enkele betere dingen,
maar de abominabele liturgische meube-

2) In Engeland bestaat sinds jaren de New Churches Research Group; in Italië het Centro di studio
e informazione per l'architettura sacra; in Oostenrijk het Archly f ur Kirchenbau und Kunst; in Nederland werd in 1963 een colloquium georganiseerd over De wenselijkheid van een documentatiecentrum voor kerkbouw en kerkelijke kunst en een commissie hiertoe opgericht, maar sindsdien heb ik
er niets meer over vernomen. De St Adelbert gaf Op zoek naar het kerkgebouw van morgen, de
neerslag van een reeks gesprekken uit, en de G. van der Leeuwstichting heeft een zeer actieve studiekring kerkbouw en eredienst. Voor België mag het voortreffelijke Centre diocésain de Documentation
van Kan. A. Lanotte te Namen niet vergeten worden.
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len, die we al hadden kunnen bewonderen op het liturgisch congres te Gent,
wE kten de globale indruk van een toonzaal van een gemoderniseerde liturgische
handel. Op de bezoekers bleek de tentoonstelling ook als zodanig te werken.
Al staat er dan in de brochure van het
centrum in grote letters gedrukt: „We
zullen ons blijven inspannen, niet om de
zogenaamde St Sulpice-kitsch te vervangen door een gestroomlijnde kitsch, maar
om de kunstenaars aan te moedigen de
verheven christelijke waarden in een
hoogstaande artistieke vorm te belichamen". Maar ja, die caritas!
In alle uitingen van het centrum is de
artistieke vorm nog steeds zoek. En toen
we persoonlijk die indruk aan een van de
organisatoren overmaakten, bleek hij er
nog mee akkoord te gaan ook. De brochure van het centrum refereert naar een
twintigtal realisaties in verschillende kerken van het land. Ik veronderstel dat
hier alleen de beste vermeld zijn van de
tachtig die worden opgegeven. Enkele
ervan had ik al gezien en zonder de verantwoordelijken te kennen scherp bekritiseerd (De Standaard, 3 oktober 1964) .
Enkele ben ik nu gaan opzoeken. Ik kan
volstaan met te zeggen dat het centrum
consequent blijft tot het einde toe: hetgeen het in zijn toonzaal toont krijgt het
ook in de kerken geplaatst. Het overtuigendst vind ik nog de dekenale kerk van
Kontich. Zelfs een Melchelse stijlmeubelproducent zou daar beschaamd over
moeten zijn. Nee, als men het mij vraagt,
dan nog liever de prijsvragen uit het beginstadium van Pro Arte Christiana,
want zoals de brochure zegt: „het interessante resultaat was van voorbijgaande
aard'
G. Bekaert

Nieuwe Nederl andse literatuur
Als u niet alleen interesse hebt voor
mensen die onze Iiteratuur maken, maar
ook voor diegenen die haar publiceren,
zult u zeker veel genoegen beleven aan
het boek van R. Boltendal getiteld Boekmakers (Moussault) , waarin u veertien
interviews met bekende uitgevers vindt,
zoals Van Oorschot, Bakker, Boucher en
Meulenhoff.
Van Oorschot, bij wie zojuist het eer-
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ste deel van de Tolstoidundrukeditie
verscheen, verklaart, dat hij nooit met
pockets zal beginnen, maar het grootste
gedeelte van zijn collega's is het niet met
hem eens. Dit wordt bewezen door het
steeds groter wordende aantal boeken
dat als paperback verschijnt, waarbij
dient te worden opgemerkt dat de belangstelling voor de heel goedkope poc
ket (tussen f 1, en f 2,—) tanende is
en pockets van 8 en 9 gulden geen uitzondering meer zijn.
Zo verschenen zojuist bij Polak en Van
Gennep de Verzamelde gedichten van J.
C. Bloem zowel in een gebonden editie
van f 14,90 als in een paperbackuitvoer
ring van f 8,90. De Anton Wachtercyclus waarin Simon Vestdijk zijn jeugdherinneringen verwerkte gaat nu ook in
paperback verschijnen. De eerste twee
delen: Sint-Sebastiaan en Surrogaten
voor Murk Tuinstra (Nijgh o Van Ditmar) kwamen zojuist gereed.
Vestdijk was een van de redactieleden
van het tijdschrift Forum en de geschiedenis daarvan wordt door Maurice Roelants in Roman van het tijdschrift Forum
of Les liaisons dangereuses uit de doeken gedaan. Aan het boek, verschenen
bij Nijgh & Van Ditmar, liggen enkele
lezingen, gehouden voor de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ten grondslag. Een andere
Forummedewerker was E. du Perron
van wie een herdruk verscheen van zijn
Uren met Dirk Coster (Van Oorschot) .
Een van de belangrijkste prijzen voor
jonge auteurs is de jaarlijkse Reina Prinsen Geerligsprijs. Die van vorig jaar
was voor de leidse student Kees Holierhoek voor zijn nu bij de Arbeiderspers
verschenen bundel verhalen Hanen in de
kloostertuin.
In 1951 kreeg Harry Mulisch deze
prijs voor zijn Archibald Strohalm dat
jaren in het vergeetboek raakte en nu
herdrukt is (Bezige Bij) .
Een van de weinige Nederlandse auteurs wiens naam in het buitenland ook
bekend is, is Jan de Hartog. Zijn boek
The Hospital verscheen zelfs eerst in
Amerika. Elsevier gaf onder de titel Het
Ziekenhuis de vertaling uit. Het boek
beschrijft de wantoestanden in een Amerikaans ziekenhuis waar De Hartog en
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zijn vrouw een tijd hielpen om de ergste
nood te lenigen.
Een ander, eerst in het Engels geschreven boek is de nieuwe roman van de in
Amerika woonachtige Dola de Jong, de
Draaitol van de tijd (Meulenhoff).
Twee schrijvers die vaak samen als
'humoristen' genoemd worden, ten onrechte, zijn Godfried Bomans en Simon
Carmiggelt. Van Bomans verscheen Van
de hak op de tak (Elsevier) en van Carmiggelt Kroeglopen Twee (Arbeiderspers) en het moet gezegd worden dat op
de korte baan (en m.i. ook op de lange
duur) Carmiggelt het wint van Bomans.
Enkele jaren geleden verscheen het
boek De handschoenen van het verraad
van de volslagen onbekende J. W. Holsbergen: het verhaal van de verliefde
banketbakker, dat door de kritiek unaniem geprezen werd. De auteur, die o.a.
vergeleken werd met Nescio en Elsschot, gaf nu een nieuw boek uit Kinde
ren en soldaten half geld (Bezige Bij)
met ditmaal een copywriter-inbreker als
hoofdpersoon.
Sybren Polet schreef De koning komt
voorbij (Bezige Bij), het toneelstuk dat
op de boekenweekgala-avond zulke uiteenlopende kritieken kreeg.
Voor het toneel van Heijermans is
blijkbaar nog steeds belangstelling. In
haar serie 'Schrijversprentenboeken'
wijdde de Bezige Bij een deel aan hem,
gevolg door een deel gewijd aan de Beweging van vijftig met tal van onbekende foto's en handschriften van o.a. Claus,
Andreus, Hanlo en Kouwenaar. Zo is
bijvoorbeeld de brief opgenomen die Lucebert schreef aan Bertus Aafjes ter verdediging van zijn generatie.
Van Aafjes verschenen de eerste delen
van zijn verzamelde poëzie in paperback.
Bij Meulenhoff kwam Het Koningsgraf,
de bekende 101 sonnetten en bij Contact
kwam zijn allereerste bundel Het gevecht
met de muze.
Naast zijn, voor de meesten onzer ontoegankelijke romans schrijft Bert Schierbeek ook filosofisch werk. Zijn gedachten over het creatieve proces heeft hij nu
neergelegd in Een broek voor een oktopus (Bezige Bij) .
Door al zijn journalistieke arbeid zou
men vergeten dat Michel van der Plas

een dichter is. Na vele jaren verscheen
weer een nieuwe bundel van hem, Langzaam vertrekken (De Fontein) .
Tegelijkertijd verscheen bij dezelfde
uitgever een nieuwe bundel van Huub
Oosterhuis, Hand op mijn hoofd.
Bij Nijgh & Van Ditmar verscheen
ook nieuwe poezie, in dezelfde prachtige paperbackuitvoering als de zojuist
genoemde bundels. Binnen bereik van
Herluf van Merlet en Achtergrond van
Maurits Mok.
Onder de titel Dadels voor een vizier
(Manteau) maakte Jos Vandeloo een
keuze uit zijn reeds verschenen gedichten aangevuld met nieuw werk.
De meeste bloemlezingen zijn overbodig, maar nu zijn er toch weer twee verschenen die de moeite van het lezen (en
hebben) waard zijn. Van Bea Polak De
mensen zeggen (Van Ditmar) , een boek
met joodse verhalen van Nederlandse
auteurs, en van Victor van Vriesland
een herdruk in paperback van zijn standaardwerk Spiegel van de Nederlandse
poezie door alle eeuwen. Deel I Van
Heinric van Veldeke tot en met Bilderdijk (Meulenhoff) .
Van de zwerver/avonturier Joop
Waasdorp verschenen autobiografisch
verhalen: Het naakte leven (Meulenhoff).
Prof. Dr. N. A. Donkersloot (de dichter Anthonie Donker) schreef een boekje
over de dichter J. H. Leopold Lotgevallen van een dichterschap (Polak & Van
Gennep) .
De Friese auteur Anne Wadman
kreeg veel bekendheid door zijn boek De
smeerlappen. Uitgeverij Bruna heeft nu
als Zwart Beertje een tweede boek van
hem in het Nederlands uitgegeven De
overwinning van Bjinse Houtsma.
Tenslotte wil ik nog vermelden de jonge auteur Heere Heeresma die een aantal bijzondere verhalen bundelde onder
de titel Juweeltjes van waterverf (Contact).
Jaco Groot

Beeldende kunst in Nederland
Picasso in d'Eendt
De Amsterdamse Galerie d'Eendt bestond 1 mei vijf jaar en neemt daarmee
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naar leeftijd een middenpositie in. D'Eendt
is immers jonger dan lang bestaande,
soms naar gezapigheid neigende kunstzalen en tegelijkertijd toch duidelijk een
paar jaar ouder dan de vele, vele nieuwe galeries die de laatste tijd als paddestoelen uit de grond rijzen (op dit verschijnsel kom ik nog nader terug) . Ter
gelegenheid van z'n eerste lustrum heeft
d'Eendt het gepresteerd via de Parijse
kunsthandelaar en Picasso-kenner Daniel-Henry Kahnweiler een kleine vijfentwintig Picasso's naar Nederland te
halen, een op zichzelf sensationele gebeurtenis, die niet genoeg benadrukt kan
worden (sedert de expositie van Guernica-met-voorstudies in het Amsterdamse
Stedelijk Museum, 1956 zijn er in Nederland in museum noch kunstzaal op enige
schaal schilderijen of tekeningen van
Picasso tentoongesteld). De collectie, die
tot half juni te zien was in het heerlijke
huis Spuistraat 272, waarin d'Eendt nestelt, omvatte gouaches en tekeningen, in
doorsnee ontstaan in 1961 en 1964,
waaronder een aantal variaties op Manets 'Déjeuner sur l'herbe'. U kunt er
iets van blijven beleven in het aardige
door Meulenhoff en d'Eendt uitgegeven
boekj e, waarin zwart-wit reprodukties
van alle getoonde werken zijn opgenomen.
Toch zit er m.i. aan de Picasso-expositie ook een schaduwkant. Niet alleen
miste, naar mijn persoonlijke mening
(dat is tegen alle lovende kritiek in) ,
een belangrijk deel van het tentoongestelde werk de overtuigingskracht die
men van Picasso mag verwachten, maar
ook is door deze unieke stunt de nadruk
in de berichtgeving te sterk komen te
liggen op Picasso en te weinig op het
werk van directeur Hoogstraate. In zekere zin is de Picasso-tentoonstelling
sterk uitmiddelpuntig. Hoogstraate heeft
zijn Eendt in korte tijd gemaakt tot een
van de belangrijkste galeries van ons
land door z'n zeer persoonlijke keuze
van vaak jonge en onbekende in
hoofdzaak buitenlandse r-- kunstenaars.
Zijn keuze bleek achteraf meestal verbluffend juist en hield vaak een geslaagde introductie in. Ook buiten onze grenzen bestaat op dit punt voor de moedige
'galerie pilote' grote waardering, getuige
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een nog onlangs toegekende internationale prijs. Het is toch wel een beetje
jammer dat dit aspect van d'Eendt bij
het lustrum onbelicht gebleven is.
De andere Koornstra
Metten Koornstra geniet bij het grote
publiek vooral bekendheid als de traditionele en uiterst bekwame ontwerper
van de boekenbalversiering, waarom ieder jaar een fikse, twee minuten durende
strijd ontbrandt. Dit jaar had Koornstra
de moeilijke taak het voor feesten wat
koele Congrescentrum bij het Amsterdamse RAI-gebouw te versieren. Hij
kwam (wederom) uit de bus met een
verrukkelijke serie pop-art objecten,
waarbij de besnorde, in gips gegoten
zelfportretten en de weelderige damesfiguren gelukkig niet ontbraken. Behalve
de boekenbalversiering (waaraan hij enkele maanden onafgebroken bezig is en
waartoe hij een innig contact onderhoudt
met kooplieden op het Waterloplein)
maakt Koornstra ook grafisch werk: verfijnde, wat bizarre litho's, waarop de
typische Koornstra mannen en vrouwen
van het boekenbal in dromeriger, poëtischer vorm terug lijken te keren.
Vlak na het afgelopen boekenbal echter heeft Koornstra nog een andere, de
derde, kant van zichzelf onthuld. Hij
heeft voor een grote verrassing gezorgd
door op vijftigjarige leeftijd als schilder
te debuteren in de bovenzaal van de
Amsterdamse kunsthandel M. L. de Boer
(Keizersgracht 542) waar verzamelaars
binnen anderhalf uur vrijwel alle geëxschilderijen
(eenheidsprijs
poseerde
f 450,—) kochten, een in de vaderlandse kunstwereld ongekende gebeurtenis.
Dat de kopers gelijk hadden bewees
een bezoek aan de tentoonstelling die tot
5 juni duurde. Koornstra's schilderijen
zijn bescheiden van formaat, maar blinken uit door verfijnd, diep kleurgebruik,
een grote warmte, zowel in de stillevens
als vooral ook in de zuidelijke landschappen met een tevreden, haast verzadigde
atmosfeer. Koornstra's ingetogen, in de
goede zin van het woord wat naieve
werk is één van de plezierigste ontdekkingen van de laatste tijd.
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Rietveld en Hepworth
Architect Gerrit Rietveld bouwde in
1958 voor de beeldententoonstelling in
het Arnhemse Park Sonsbeek een prachtig, veelgeprezen paviljoen voor kleine
plastieken, dat helaas met grenzeloze onverschilligheid kort na afloop van de
expositie weer werd afgebroken. Gelukkig ontwikkelden vlak voor Rietvelds
dood de architecten Van Emden en Van
Tijen een plan het paviljoen te doen herbouwen in de beeldentuin van Rijksmuseum Kroller-Muller in het Nationale
Park de Hoge Veluwe, die o.m. door de
plaatsing van een aantal beelden van
Henry Moore nog steeds aan betekenis
wint. De initiatiefnemers wilden door de
herbouw van het paviljoen een hommage
brengen aan de toen 75-jarige Rietveld,
die zelf nog de plaats heeft aangewezen
waarop hij het gebouwtje het liefst in de
beeldentuin zou zien staan. Belangrijke
financiële steun uit architectenkringen
maakte de uitvoering van het prijzenswaardige plan mogelijk. Sinds een maand
of twee staat het paviljoen, dat niets van
z'n oude glorie verloren heeft, nu op de
Hoge Veluwe.
De eerste tentoonstelling die er gehouden wordt (nog tot 15 juli) is van
Barbara Hepworth, de 62-jarige Engelse
beeldhouwster uit St. Ives, waarvan hier
ongeveer 75 werkstukken (waaronder
een aantal tekeningen) bijeen zijn. Barbara Hepworth, die in Londen de academie bezocht, ontving o.a. de grote prijs
voor de beeldhouwkunst op de Biennale
te Sao Paolo in 1959. In haar werk valt
de pure, open vorm op, de „wil om de
chaos te overwinnen" (zoals iemand eens
gezegd heeft) , ook in het metaal dat bij
haar naast hout en steen de laatste jaren
zijn intrede heeft gedaan.
Goya
Tot 11 juli is in het Haagse Gemeentemuseum een indrukwekkende tentoonstelling te zien van grafiek van Goya, de
in 1746 te Fuendetodos (Aragon) geboren kunstenaar, die in 1828 te Bordeaux
overleed. Behalve door zijn schilderijen
(hij werkte o.m. als hofschilder in Madrid) werd Goya ook beroemd door zijn
etsen, vaak in series gemaakt. ('De rampen van de oorlog', waarin hij de op-

stand tegen de Fransen uitbeeldt, hing al
eerder in het prentenkabinet van het
Amsterdamse Stede lijk Museum).
Henry Moore in Den Haag
Vlak bij de ingang van de nieuwe
vleugel van hetzelfde Haagse Gemeentemuseum staat op het gazon een voor de
hofstad wat ongebruikelijke verschijning:
het intrigerende grote beeld 'Large locking-piece' van Henry Moore (brons,
bijna drie meter hoog, hetzelfde als in
Brussel staat voor de Bank van Lambert,
cfr. Streven, juni 1965, p. 923), duidelijk
anders van vorm dan de bekende 'reclining figures'. De sculptuur, die vorig
jaar geëxposeerd werd op de Documenta
III te Kassel en uit 1963/64 stamt, blijft
nog enige tijd in Den Haag.
Vermeldenswaardigheden
Het Prins Bernard Fonds, een van de
meest vooraanstaande instellingen ter
bevordering van de kunst, bestaat 25
jaar. Het werd in 1940 op Curaçao opgericht en had oorspronkelijk ten doel de
aanschaf van meer wapens en munitie
voor de Nederlandse strijdkrachten mogelijk te maken. Na de oorlog volgde de
overgang naar de cultuur. Ter gelegenheid van het vijfde lustrum organiseert
het fonds (regent: Prins Bernhard) een
jubileumactie. De aanpak verschilt essentieel van de tweejaarlijkse Anjerloterijmet-prijzenregen. Er is dit jaar maar één
prijs, een originele tekening van Vincent
van Gogh uit 1882 'Man met hark'. Wie
25 gulden overmaakt op postgiro 5005
van de Algemene Bank Nederland, Amsterdam, t.n.v. rekening PBF 25, ontvangt behalve een lot ook nog een certificaat, dat dit jaar gratis toegang geeft
tot een groot aantal musea. Het Prins
Be rn hard Fonds hoopt op deze manier
een bedrag van tenminste een miljoen
gulden bijeen te brengen ter versterking
van de geldmiddelen van het zilveren
fonds. Het verdient het.
De heer H. Zagwijn in Den Haag
heeft onlangs een galerij gids voor de
stad 's-Gravenhage uitgegeven, een voortreffelijk idee dat m.i. elders navolging
verdient. De gids bevat een opsomming
van de voornaamste Haagse kunstzalen,
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alsmede een plattegrond waarop de ligging duidelijk is aangegeven. Ondanks
het feit dat ik deze gids als zeer waardevol bestempel, zou ik wel willen pleiten
voor volledigheid (zo is van de musea
alleen het Gemeentemuseum genoemd)
en een typografisch overzichtelijker indeling van het advertentie-gedeelte.
Pierre Janssen heeft per 1 september
a.s. de benoeming aanvaard tot directeur
van de Rotterdamse Academie voor
Beeldende kunsten. Hij zal zijn AVRO
televisie-rubriek 'Kunstgrepen' echter
niet vaarwel zeggen, al zal het aantal
uitzendingen het komende seizoen wel
tot de helft worden teruggebracht. Pierre
Janssen (38) komt oorspronkelijk uit
Arnhem, waar hij zijn loopbaan begon
als journalist. Hij werkte enige jaren in
Rotterdam en werd in 1956 benoemd tot
conservator van het Stedelijk Museum in
Schiedam, waar hij grote bekendheid
kreeg. In 1962 verliet hij het museum om
zich geheel te kunnen wijden aan de
journalistiek (Het Parool) en aan tvwerk. In Rotterdam volgt Pierre Janssen
de heer H. J. M. Basart op, die vorig
jaar werd gepensioneerd.
Bij wijze van experiment hebben 25
Amsterdamse kunstenaars (twintig schilders en vijf beeldhouwers) meegewerkt
aan de inrichting van de geheel vernieuwde, gemeentelijke sociale werkplaats 'De Blauwbrug' aan de Amstel te
Amsterdam. Daartoe hebben de kunstenaars ongeveer veertig werken gemaakt,
afgestemd op de mensen die in deze beschutte werkplaats voor geestelijk en
lichamelijk gehandicapten werken. De
schilderijen en plastieken, die voor een
groot deel onder de contraprestatieregeling vallen, kregen vóór plaatsing het fiat
van bedrijfsarts en -psycholoog.
Op de laatste grote Contour-tentoonstelling in het Delftse Museum Het Prinsenhof is precies een kwart van de geexposeerde werken verkocht (waaronder
veel keramiek) tot een totaal van
f 26.692,—. De expositie werd door ca
7500 mensen bezocht. Bij aankoop gold
voor particulieren de rijkssubsidie van
35%.
Zo ongeveer tegelijk met de intrede
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van de slappe zomerprogramma's via
radio en televisie komen ze: de grote en
minder grote, al dan niet opzienbarende
zomertentoonstellingen van de musea.
Het Holland-Festival programma vermeldt er veelzeggend een heleboel. Ik
citeer:
tot 5 september in het Rijksmuseum, Amsterdam, 'Nederlanders op reis' (prenten
en tekeningen) ; tot 19 juli in het Stedelijk Museum, Amsterdam, Fotoprijs Amsterdam 1965, tot 30 augustus Karel
Appel en tot 27 september moderne
Amerikaanse beelden; tot 15 augustus in
het Haags Gemeentemuseum 'Haagse
School' (Maris, Mauve, Israëls e.a.) ; tot
8 augustus in Madurodam openluchttentoonstelling van kleine Italiaanse beelden; tot 11 juli in Museum BoymansVan Beuningen te Rotterdam schilderijen
en tekeningen van Nicholas de Staël; tot
25 juli in het Frans Halsmuseum, Haarlem grafiek van Wout van Heusden; tot
12 september in het Singer Museum,
Laren, Isaac Israëls; tot 14 juli in Het
Prinsenhof, Delft, de 17e oude kunst en
antiekbeurs; tot 6 september in De Lakenhal, Leiden, Gabriël Metsu.
In het internationaal studentencentrum
De Drommedaris te Enkhuizen, dat behalve studentenhotel en -conferentieoord
ook cultureel centrum is, vindt tot 9 juli
een merkwaardige expositie plaats, gegroepeerd rond het tijdschrift voor teksten 'Barbarber' (uitgave Querido, redactie: K. Schippers, J. Bernlef, G.
Brands). Enkele tientallen schrijvers,
fotografen en schilders zonden werk in,
variërend van collages van Leo Vroman
tot Panbrieven aan Vinkenoog's vrouw
Reineke, van schilderijen van Hussem tot
etsen van Dick Cassée en Sipke Huismans, van kindertekeningen van Harry
Mulisch tot foto's van Eddy Posthuma
de Boer en van plaksels van Bert Voeten, Marga Minco en Gerrit Kouwenaar
tot een 'dichtersdoosje' van J. W. Holsbergen. Tijdens de opening lichtte de
dichter K. Schippers deze Algemene
Tentoonstelling toe, waarbij hij o.a. wees
op de verwantschap met Marcel Duchamp en Kurt Schwitters, wiens Ursonaten later ten gehore werden gebracht.
Paul Mertz

Boekbespreking
GODSDIENST
Theologische meditaties, Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964.
KUENG, H., Theoloog en Kerk (Theologe und Kirche, vert. A. F. Wyers),
62 pp., 80 Fr.
HAAG, H., Het begin (Am morgen der
Zeit, vert. A. F. Wyers), 57 pp., 80 Fr.
De opzet van deze kleine serie Theologische Meditaties is kerngezond: „geleerdheid en vroomheid, onderzoek en stichting, en in deze zin theologie en meditatie'' als een geheel te zien en te beoefenen,
zoals dit in de kerkelijke traditie tot en
met Thomas het geval was. „Uit de theologische meditatio door de tentatio tot
oratio en actio, ter navolging van Christus", aldus H. Kueng in zijn inleiding.
Beide auteurs zijn geslaagd in hun opzet.
Theoloog en Kerk zou wel mogen overwogen worden door ieder die in de huidige vernieuwing van het denken en leven
in de Kerk geëngageerd is. In Het Begin
worden overwegingen over de eerste
hoofdstukken van het Boek der Schepping
geboden.
J. Van Nuland
MAESENEER, F. De, De methode van
de theologie volgens Erasmus (Academia
Alfonsiana, Dissertatio). r-- Bibliotheca
Alfonsiana, Leuven, 1963, 155 pp., 1 pl.
De theologische methode van Erasmus
was tot nog toe weinig in haar geheel
behandeld. De auteur van deze dissertatie
wil deze lacune aanvullen. Hij legt er
zelfs de nadruk op dat de vernieuwing
van het onderwijs in de theologie een van
Erasmus' belangrijkste bekommernissen
geweest is. S. heeft zorgvuldig materiaal
verzameld en geordend, maar heeft weinig aandacht besteed aan de historische
achtergrond van Erasmus' denken. Het
blijft echter een gedurfde onderneming,
als eerste een dergelijke studie aan te
vatten in dit omvangrijke oeuvre.
J. Van Nuland
LEEUW, Venantius de, Bladerend in de
Bijbel, Deel 2. De Evangeliën (Nieuwe
Geluiden 8) Lannoo. Tielt, 1964, 240
pp., ing. F. 72, geb. F. 98.
Drie jaar lang publiceerde S. in het zaterdagnummer van De Standaard zijn artikeltjes over evangelieperikopen. Hij
bundelt ze in dit werk, samen met een

aantal bevattelijke exposé's over bijbelkritiek. De vraag ,,wat er nu eigenlijk
gebeurd is" wordt soms iets te exclusief
behandeld, waardoor de eigenlijke, religieuze boodschap van de evangelist
minder tot haar recht komt. Maar misschien moeten de taaiste vooroordelen
worden opgevangen en geneutraliseerd,
eer het Woord Gods werkelijk ten volle
als boodschap kan worden doorgegeven.
J.-M. Tison
BENOOT, Edg., Leven in de liefde. r
Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 152
pp., ing. F. 80, geb. F. 100.
Dit handboek voor het hoogste jaar middelbaar, technisch en normaal onderwijs,
wil een synthetisch en hedendaags overzicht geven van het christelijke leven. De
grondnotie van waaruit men vertrekt is
de Liefde. In twee delen wordt dit dan
uitgewerkt: Gods liefdevolle vrijheid
werkt, en de mens in liefdevolle vrijheid
antwoordt aan God. Wij menen dat het
boek als geheel geslaagd is, als men er
niet meer van wil verwachten dan wat
het zelf voorgeeft: een uitgegeven reeks
lessen te zijn. Voor de afzonderlijke delen
bestaan er zeker betere uiteenzettingen,
maar de fenomenologische en filosofische
beschrijvingen en visies zijn de moeite
waard om gelezen te worden. De taal is
af en toe wat stroef. Voor godsdienstleraren is het een interessant boek: zij
vinden er een systematisatie van het
christelijk geloven in dat nauw aansluit
bij het hedendaagse mensbeeld.
S. Wellekens
HEILMANN, A., Meditationen grosser
Gottesfreunde. — Herder, Freiburg, 1963,
X-435 pp., geb. D.M. 18.80.
Schr. is een bekende Duitse priesterpublicist. Na een onlangs uitgegeven
bloemlezing van teksten van kerkvaders,
brengt hij nu een selectie van 365 'Perlen
Christlicher Mystik'. Voor elke dag van
het jaar vindt de moderne mens hier een
parel --- een lezing van twee tot hoogstens drie minuten uit het geestesleven
van het christelijke Westen: naast Meester Eckehart, Tauler, Seuse, ook Ruusbroec, Thomas a Kempis, Catharina van
Siëna en van Genova, Teresia van Avila,
Jan van het Kruis, Frans van Sales, Pascal, Fénélon, enz. Alleen jammer dat de
bronnen niet aangegeven zijn.
W. De Roy

BOEKBESPREKING
HERCK, Luk van, De Heer is met U. I:
Van de Advent tot Pinksteren. --- Patmos,
Antwerpen, 1964, 130 pp., F. 90.
Een boek met homilieën is zeker welkom
in deze tijd, al was het slechts als inspiratiebron. S. heeft heel wat goede inzichten in de vernieuwde theologie op het
bijbels, liturgisch en dogmatisch vlak samengebracht. Maar de opzet zelf lijkt ons
niet zo gelukkig. Men wil namelijk vanuit
de perikopen die nu gelezen worden in de
eucharistievieringen een systematische
uiteenzetting van de christelijke leer geven. In de advent wordt een algemene
sacramentenleer uiteengezet, in de kersttijd wordt de eucharistie behandeld, het
sacrament van de boete in de vasten en
de voorvasten en het doopsel op de zondagen na pasen. Maar de auteur moet
soms echte krachttoeren uithalen om zijn
systematische uiteenzetting te laten aansluiten bij de gelezen perikoop. Men kan
zich de vraag stellen of dit nog homilieën
zijn, d.w.z. de verkondiging in onze tijd
van een bepaald stuk Schrift. Ze lijken
ons eerder goede uiteenzettingen te zijn
die men op om het even welke tijd van
het jaar kan houden. De taal is niet altijd
S. Wellekens
feilloos.
AUER, Alfons, Als christen open voor
de wereld. Principiële en historische beschouwingen over de lekenvroomheid.
Uit het Duits door F. van OldenburgErmke. De Vroente, Kasterlee, 1964,
332 pp., Fr. 140.
Een bijna wetenschappelijk uitgewerkt
traktaat, door een bekend zielzorger en
moraaltheoloog, verdient zeker onze aandacht. Het bestaat uit drie delen: een
historische uiteenzetting (lekenvroomheid
in de oudheid, in de middeleeuwen, in de
nieuwe tijd; huidige richtingen) ; een theologische motivering (lekenvroomheid ten
overstaan van het scheppingsmysterie en
van het christusmysterie) ; een concrete
toepassing (op de techniek, op de echtelijke gemeenschap, op de uitoefening van
de staatkundige macht). Volgt een korte
samenvatting, waarbij de lekenvroomheid
in al haar grote aspecten wordt aangegeven; volgt nog een breedvoerige bibliografie (met praktisch alleen Duitse werken), en achter elk hoofdstuk vinden we
een uitgebreide reeks voetnoten. Alles is
van één gedachte uitgegaan, van één
strekking: de christenmens moet positief
staan tegenover de moderne wereld;
daarin moet hij de schepping tot haar
voltooiing voeren, de verlossing daadwerkelijk maken. Die plicht heeft belang-
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rijke toepassingen, en de grootste daarvan
staan pregnant uitgewerkt. We hebben
alleen de indruk dat de schrijver (die
synthetisch structureert) toch de ware
synthese niet voorstelt tussen theologie
en lekencultuur, tussen biddend geloof en
dienende arbeid, tussen verleden en heden,
tussen voedende vroomheid en maatschappelijke trouw. Hij verabsoluteert enigermate de huidige tendens, die toch hoort
bij een dialectische slingerbeweging. Zijn
werk mist de mystieke inslag, die Paul
Endokimov (Les áges de la vie spirituelle,
een recent werk zowat met hetzelfde doel
geschreven) bijna te veel heeft; zeker
vallen de domeinen van contemplatie en
kunst en schoonheid te zeer buiten zijn
gewone horizon. Maar als leesboek, als
studieboek, als consultatieboek, als handleiding bij gesprekken en groepswerk,
bewijst een verhandeling als deze onschatbare diensten.
E. Janssen
OHLMEYER, A., Reichtum der Psalmen,
Erschlossen von Heiligen aller christlichen
Zeiten, Bd. I. — Verlag Josef Knecht,
Frankfurt/Main, 1965, 288 pp.
Een hulp bij het christelijk bidden van de
psalmen, geen studie maar een tekst uit
de geschriften van heiligen naar aanleiding van een of ander psalmvers. Dit
meditatieboekje opent een toegang tot de
geloofsdiepte van medemensen. Er wordt
wel een grote rust verondersteld om er
zich in te leven, maar het bidden van een
hele psalm kan dan gedragen worden
door de overweging van één vers.
J. Van Nuland
GALLI, Mario von en MOOSBRUGGER, B., Het Concilie 1, vert. F. J. M.
Audenaerde en M. Hensen, 144 pp., 144
ill., F. 125; Het Concilie 2, vert. L. H. J.
Hoppenbrouwers en M. Hensen, 168 pp.,
198 ill.., F. 125. Lannoo, Tielt, Den
Haag, 1964.
De hoofdredacteur van het Zwitserse
Jezuïetentijdschrift Orientierung belicht
in dit verslag de werkzaamheden, de figuren, de verschillende strekkingen en de
hachelijke momenten van de eerste en
tweede zitting. De foto's van Bernard
Moosbrugger laten de menselijkheid sterk
tot haar recht komen. Iedereen die het
Concilie gevolgd heeft zal dit boekje
graag bezitten omdat het zo harmonisch
én het werk van de H. Geest én het
menselijke weergeeft. Het komt ons echter voor dat de foto's niet zo duidelijk
afgedrukt zijn als in de oorspronkelijke
Duitse uitgave.
S. Wellekens
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CHASE, Mary Ellen, The pophets for
the common reader. W. M. Norton El
Co, New York (imp. Meulenhoff Co,
Amsterdam), 183 pp., f 14.50.
Wij kennen S. reeds uit het goede „the
psalms for the common reader". Haar
taak, de bronnen van de oerchristelijke
inspiratie nader tot de mensen te brengen,
zet ze op voortreffelijke wijze voort in
deze kennismaking met de wereld der
profeten, de achtergronden ervan en hun
religieuze inspiratie. Afzonderlijk worden
besproken Amos, Hosea, Isaiah of Jerusalem, Micah, Jeremiah, Isaiah of Babylon. Na een karakteristiek van de literaire kwaliteiten der profeten wordt het
boek besloten met een selectie uit elk der
besproken profetische schrijvers. Een
G. Adriaansen
welkom boek.

WETENSCHAP

heugend is dat er in dit boek ook aandacht wordt besteed aan de verwekker.
Hij wordt niet meer, zoals veelal in het
verleden, geweerd; waar mogelijk worde
hij actief in de behandeling betrokken.
Wat de afstand betreft wordt gesteld
dat men daar, waar de belangen van
moeder en kind niet parallel lopen, moet
kiezen voor de oplossing die het meest
voordelig is voor het kind. Het is de
vraag of er van tegenstrijdige belangen
van moeder en kind kan gesproken worden, indien men de niet-gehuwde a.s.
moeder tijdig deskundig kan begeleiden,
zodat zij omstreeks de bevalling een verantwoorde beslissing kan nemen ten aanzien van haar eigen toekomst en van die
van haar kind.
Zeker degenen, die bij de hulpverlening
aan de niet-gehuwde moeder betrokken
zijn, zullen dit boek niet willen missen.
H. Wetzels

HEYMANS, H. F., en Dr. C. J. B. J.
TRIMBOS, De niet-gehuwde moeder en
haar kind. ^-- Paul Brand, Hilversum,
1964, 342 pp., f 14,90.
Deze uitgave is een standaardwerk voor
de praktijk van de niet-gehuwde moederzorg. Ook echter degenen, die enkel van
de 'buitenkant' tegen dit verschijnsel aankijken, zullen door de inhoud van dit
boek dat rijkelijk geïllustreerd is met
voorbeelden uit de praktijk --- geboeid
worden.
Het boek omvat enerzijds een terugblik
op de zorg voor de niet-gehuwde moeder
in het verleden, en hoe een en ander in
dié tijd ook te verklaren is geweest;
anderzijds wordt door de schrijvers ruimschoots aandacht besteed aan hoe de
hulpverlening aan de 'syndroom-moeders' zich in onze tijd ontwikkelt. De
ontwikkeling der hulpverlening aan deze
moeders, die in een nood-situatie in haar
leven verkeren, hangt ten nauwste samen
met datgene wat de mens-wetenschappen
ons leren over de achtergronden van de
niet-gehuwde moeders. Duidelijk wordt
dat de stelregel niet meer opgaat dat de
ongehuwde moeder een 'slechte' vrouw
is of dat zij het 'domme' meisje is dat
'verleid' werd.
De auteurs beschrijven uitvoerig hoe de
hulpverlening aan de niet-gehuwde moeder tegenwoordig werken in team-verband veronderstelt. In deze moeilijke materie kan niet één persoon alleen beslissingen nemen; iedere deskundige drage
van zijn eigen discipline uit bij tot het
opzetten van een behandelingsplan. Ver-

BALINT, Michael, De dokter, de patient, de ziekte. — Aula-boeken, No. 192,
Uitg. Het Spectrum, Utrecht - Antwerpen 1965, 428 pp.
Balints boek 'The Doctor, his Patient
and the Illness', waarvan de laatste versie (1964) door Mevrouw S. J. E. Pannekoek-Westenburg uitstekend werd
vertaald, is in Nederlandse kringen van
psychiaters en psychotherapeutisch geinteresseerde huisartsen al geruime tijd
bekend. Balint, een vooraanstaand Engels psychoanalyticus, begon destijds in
de Tavistock clinic een werkgroep van
14 huisartsen, en bestudeerde met hen
gedurende enkele jaren de moeilijkheden
welke zich in de doktersspreekkamer
voordeden bij patiënten met psychogene
klachten en verschijnselen. Het onderhavige boek is een verslag van deze
studie, waarin diagnostische en therapeutische problemen aan de orde worden
gesteld op een wijze die elke medicus zal
inspireren en stimuleren om vergelijkbare vraagstellingen in de eigen praktijk
doeltreffend aan te pakken.
Het merendeel van de inmiddels ten onzent gevormde werkgroepen voor medische psychotherapie (uitgaande van het
Nederlands Huisartsen Genootschap)
hebben de gedachtengang en methodiek
van Balint tot uitgangspunt en richtsnoer
gekozen. Het onderhavige Aula-boek zal
de populariteit van Balint ongetwijfeld
vergroten. Het boek zij ook aanbevolen
aan semi-artsen en klinische psychologen
maar is van het grootste belang voor
huisartsen en psychiaters.
J. J. C. Marlet

BOEKBESPREKING
RAALTEN, Dr. F. van, Schaamte en
Existentie. --- G. F. Callenbach N.V.,
Nijkerk, 1965, 196 pp., f 8,50.
Dit werk is een onderzoek naar de plaats
en de werking van de schaamte in de
menselijke existentie, in het bijzonder
met betrekking tot het werk van Soren
Kierkegaard. Het centrale thema, waarnaar het boek convergeert, wordt voorafgegaan door een onderzoek van de
schaamte in cultuur- en wijsgerighistorisch verband, vooral aan de hand van
het oeuvre van Sartre, Jaspers, Scheler
en Nietzsche. De schaamte is ambivalent:
zij wil zich verbergen als uiting van de
kleinheid van de mens, maar in fenomenen als kleding en masker maakt zij
zichzelf openbaar. Kierkegaard komt
langs de esthetische schaamte tot de
ethische en mondt uit bij de religieuze
schaamte die de mens verplicht wel in
de wereld te zijn maar niet van de wereld, alhoewel deze hoogste vorm sporen
van de lagere in zich draagt. Na een
bijbelse studie als slotbeschouwing, kunnen we een boek sluiten dat er in geslaagd is om een nieuw aspect van Kierkegaards filosofie op wetenschappelijke
H. Derycke
wijze te benaderen.
Het epos van de mens, vert. G. Messelaar. Elsevier, Amsterdam-Brussel,
1963, 306 pp., 36 x 26 cm., 400 ill in kl.
Deze uitgave is de Nederlandse bewerking van The Epic of Man, een kroniek
van de ontwikkelingsgeschiedenis van de
mens, die bij wijze van een reeks artikelen
in het Amerikaanse Li f e werd gepubliceerd, alvorens in boekvorm te verschijnen. Voor de tekst werd een beroep gedaan op een pleïade van bevoegde medewerkers, hoofdzakelijk, hoewel niet uitsluitend, aan de Amerikaanse Universiteiten gerecruteerd. Het eerste deel behan
delt het eerste optreden van de Homo
sapiens en zijn verdere ontwikkeling in
het steentijdperk. Een tweede deel verschillende oude beschavingen: die van
Sumerië, van de Indusvlakte, van Egypte,
van Assyrië, van Kreta, van de Etrusken
en de Kelten. Oude culturen die onafhankelijk van de reeds vermelde, elders een
hoge bloei kenden, werden hier ook beschreven: de Sjang-cultuur in China, de
merkwaardige culturen van de Maya's,
de Azteken en de Inka's. In een derde
deel worden een paar hedendaagse culturen vermeld, die, omwille van hun primitief karakter, een belangrijk hulpmiddel
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vormen om oude verdwenen culturen te
interpreteren. Het gaat daar om nog echte
steentijdculturen, zoals die van de Australiërs, of de Cariboo-Eskimo's, of om
door afzondering lange tijd nagenoeg
ongewijzigd gebleven, hogere cultuurpatronen, zoals die van sommige Berbers,
van de Nepalezen in de stad Kathmandu.
Het boek verloochent zijn oorsprong
niet. De nadruk valt ondubbelzinnig op
het rijke illustratiemateriaal, dat van
tweeërlei aard is: het welbekende genre
van de zg. reconstructie naar het leven,
en de afbeeldingen van werkelijk ontdekte
voorwerpen of voorstellingen uit lang
vervlogen tijden. In de reconstructies is
het populair-wetenschappelijk karakter
vaak wel wat te opdringerig; de meer
wetenschappelijk én esthetisch ingestelde
lezer zal zonder twijfel de voorkeur geven
aan de zeer rijke keuze afbeeldingen van
het tweede type. Het boek beantwoordt
volkomen aan het door de uitgevers gestelde doel: de moderne lezer een bevattelijke basis-informatie bezorgen, zonder
dat enige voorkennis wordt vereist. Zo

kan dit werk er wezenlijk toe bijdragen
de huidige mens en zijn verworvenheden
te leren zien in een juister .— uitermate
complex — historisch perspectief.
H. Jans
BOCHNIK, H. J., H. LEGEWIE, P.

OTTO, und G. WEISTER, Tat, Tater,
zurechtnungsf" 'gkeit. — Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1965, 88 pp.
De ondertitel: „Multifaktorielle Analysen
psychiatrischer-kriminologischer Erfah-rungen" geeft het oogmerk van de schrijvers weer. Hun materiaal bestond uit
Hamburgse observatiegegevens betreffende 329 mannelijke en 47 vrouwelijke
delinquenten. Omdat het aantal vrouwen
relatief gering was werd de meeste aandacht gegeven aan de groep mannen.
Talrijke criminologische, sociale en medische-psychiatrische gegevens werden statistisch-vergelijkend gecorreleerd met het
type van de misdaad (geweld, diefstal,
bedrog, zedendelict) en in ruim 100 tabellen weergegeven. De uitkomsten werden
voorzover mogelijk vergeleken met Duitse
landelijke statistieken. Betoogd wordt,
dat verdergaande documentatie op dit
gebied een steeds beter inzicht geeft in
de conditioneringen van de misdaad en
van de misdadiger. Deze publikatie is
voor de forensische psychiatrische en
criminologie zeer waardevol.
J. J. C. Marlet
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FRITSCH, Vilma, Links und Rechts in
Wissenschaft und Leben. (Urban Bucher No. 80), W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1964, 183 pp.
De schrijfster behandelt enkele aspecten
van de rechts-links problematiek vanuit
evenzovele verschillende wetenschappelijke gezichtshoeken, o.m. mythologisch,
psychologisch, biologisch, fysisch-theoretisch en filosofisch. Wat zij in afzonderlijke hoofdstukken naar voren brengt
is als zodanig belangwekkend. Eenieder
vindt hier iets van zijn gading. Er zullen
echter weinig lezers zijn, die voor het
geheel dezer benaderingswijzen evenveel
interesse hebben als de auteur zelf.
J. J. C. Marlet

LITERATUUR

I

KAPTEIJNS, Harrie, Het maandblad De
Gemeenschap. Intenties en aspecten. r
De Fontein, Utrecht z.j. (1964) , 184
pp., f 8,90.
Harrie Kapteijns (geboren 1917) was
vooraan in de twintig, toen in 1941 De
Gemeenschap door de Duitsers werd
verboden. In het Voorwoord (p. 5) van
zijn in opdracht van O.K. en W. geschreven boek betoogt hij op goede
gronden, dat de jaren van De Gemeenschap, 1925 -1941, nog te dichtbij zijn
voor een niets verhullende historische
studie; daarom koos hij voor zijn inleiding de vorm en de vrijheid van het
essay. Aan de lezer van die inleiding
blijkt echter, dat voor Kapteijns de tijd
van De Gemeenschap toch al te zeer
historie is geworden voor het schrijven
van een overtuigend essay, welk genre
het immers moet hebben van de directe,
persoonlijke betrokkenheid van de schrijver bij zijn onderwerp. Deze tweeslachtigheid in zijn opzet veroordeelt het
boek tot een zekere voorlopigheid.
Kapteijns' pittige, soms kittige schrijftrant in zijn 'essay' over intenties en aspecten van De Gemeenschap (p. 7 - 64) ,
de fraai gereproduceerde illustraties uit
het maandblad (p. 65 - 80) , de bloemlezing van proza-fragmenten en gedichten
uit de zestien jaargangen (p. 81 - 167),
gecompleteerd door lijsten met de namen
van medewerkers en redacteuren, en
vooral het belang van het behandelde
onderwerp rechtvaardigen, ondanks het
aangevoerde bezwaar, de lezing van dit
boek. Laat echter Kapteijns revanche

nemen door, over zeg goed twintig jaar,
hét boek over De Gemeenschap te leveren; deze terreinverkenning kan dan als
een nuttige voorstudie beschouwd worF. van Tartwijk
den.
VROMAN, Leo, 126 gedichten. --- Querido, Amsterdam, 1964, 340 pp., f 12,50.
Aan de dichter Leo Vroman, als bioloog
werkzaam in Amerika ( „liever heimwee
dan Holland") , is dit jaar de hoogste
literaire onderscheiding van Nederland
toegevallen en ook P. C. Hooft zou daar
vrede mee hebben gehad. Zoals bij
Hooft treffen we bij Vroman een duidelijk plezier in taal (de vele neologismen
b.v.) , maar terwijl Hooft meer dan eens
zijn woordenspel toespitst tot maniërisme, lijkt de grootste bekommernis van de
dichter Vroman de communicatie, het
contact met de lezer. Hij verfoeit „dat
verdomd godderige van het volmaakte
gedicht" (p. 237), dat lijkt hem niet
eerlijk, „goede rijm, doch een slechte leugen" (240). Om niet het overbekende
„Voor wie dit leest" nog eens te citeren,
schrijf ik hier ter kenschetsing een paar
regels over uit: „Over de dichtkunst":
Helaas, dit zoek ik het meest:
het schadeloos besmetten
van je alledaagse leven
om je bij voorbeeld even
het optellen te beletten
van geld, het verdelen van pap. (p. 246)
Gevangen in vele vrezen tussen dood en
leven is deze dichter een vro man, omdat
hij in zijn gedichten ontsnapt naar de
lezer, een ontmoeting bewerkt met goede
rijm en goede oprechtheid, waarbij aan
beiden, lezer en schrijver, het verdelen
van pap een ogenblik vergaat. De Amerikaanse Vroman verdient de dank van
alle pappenheimers in Nederland voor
deze unieke verzamelbundel.
F. van Tartwijk
MINDERAA, Prof. Dr. P., Opstellen en
voordrachten uit mijn hoogleraarstijd
(1948 .- 1964). Tjeenk Willink, Zwolle 1964, (Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies, nr. 16) , 500 pp., f 25.
Op p. 94 van deze bundel staat, na een
scherpzinnig literairhistorisch betoog
over de juiste datering en situering van
een gedicht van Tesselschade, de verrassende zin: „Eerlijk gezegd heb ik er
ook niet bepaald behoefte aan dit gedicht, dat voor zichzelf spreekt, in het
leven van de dichteres te situeren.";
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waarna Minderaa zijn studie besluit met
het uitspreken van zijn bewondering
voor de poëtische schoonheid van het
omstreden gedicht. De zin is karakteristiek voor Minderaa, zowel dichter als
hoogleraar, evenals zijn voorgangers te
Leiden Albert Verwey en P. N. van
Eyck; karakteristiek ook voor Minderaa's stijl, eenvoudig en direct, zonder
enig vertoon van gewichtige hooggeleerdheid. Het gelukkig gevolg van de
combinatie dichter-professor vindt men
in Minderaa's opstellen en voordrachten
in de toegewijde aandacht voor het literaire werk, waaraan literairhistorische
kennis dienstbaar blijft. Het boek bevat
vier afdelingen: I Middeleeuwen, II Zeventiende en achttiende eeuw, III Negentiende en twintigste eeuw, IV Theorie
der literatuur, met resp. 2, 8, 11 en 6
studies: de voorkeur van deze hoogleraar is begrijpelijkerwijze uitgegaan naar
eigentijdse dichters (vooral Van de
Woestijne, Van Eyck en Nijhoff). Voor
zijn veelzijdigheid pleit, dat b.v. de stu
dies „De compositie van de Walewein"
uit afd. I en „Twee Hertspieghelproblemen" uit afd. II al na eerste publikatie
grote vermaardheid bezaten. Te betreuren is, dat dit prachtig uitgegeven boek
ontsierd wordt door enkele bijkomstige
onvolkomenheden. Voor mensen van het
vak zal dit niet alleen een onmisbaar,
maar ook een dierbaar boek zijn.
F. van Tartwijk
HOOP, Adriaan van der, De Renegaat.
Met inleiding en aantekeningen door Dr.
W. Drop. — Tjeenk Willink, Zwolle,
1964, 120 pp., f 4,25.
In de serie: Klassieken uit de Nederlandse letterkunde is als nummer 32 bovenvermeld werk verschenen door Dr. Drop
van wiens hand reeds eerder de Boekanier van H. Meyer in dezelfde serie is
uitgekomen. Beide werken stammen uit
de tijd der Romantiek; beide werken dragen er de duidelijke kenmerken van.
Toch is er een aanmerkelijk verschil van
opvatting en uitwerking in beide. De
auteur van De Renegaat is een veel 'romantischer' persoonlijkheid dan de zanger van De Boekanier. De bewerking
van hun onderwerp laat dit duidelijk
blijken. Wie de beide inleidingen van
Dr. Drop vergelijkt, zal hier een zeer
frappant verschil waarnemen. Aan de
inleiding van de Renegaat ligt een stevige en grondige studie van de onderhavige romantische periode en de uiteenlopende nuances der romantische opvattingen ten grondslag, waarvan ernstig
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kennis te nemen ten volle aanbeveling
verdient. Dat de bezorger der tekst met
aantekeningen niet al te karig is geweest, is allerminst af te keuren.
Joh. Heesterbeek
GENNEP, F. 0. van, Albert Camus,
een studie van zijn ethisch denken. —
Polak & van Gennep, Amsterdam, 1962,
356 pp., f 13,90.
Door onvoorziene omstandigheden heeft
deze recensie op zich laten wachten, wat
echter geen depreciatie betekent van
deze waardevolle studie over Camus. De
schrijver die zich in het voorwoord aandient als theoloog, heeft zich als zodanig
ten doel gesteld: bestudering van Camus'
werk in ethisch perspectief. Inhoud en
structuur van het boek komen volledig
overeen met deze opzet. Het boek bestaat uit hoofdstukken van tweevoudige
aard: enerzijds zijn er biografische
hoofdstukken, anderzijds zijn er hoofdstukken over Camus' oeuvre die aan
boven genoemde beantwoorden, uitgezonderd in het begin twee hoofdstukken
over de grondbegrippen, invloeden en
verwantschappen, met andere woorden
oriëntatiegegevens, bedoeld als kompas
en houvast in het zo omvangrijke werk
van Camus. Als saillante punten neemt
de schrijver de min of meer theoretische
essais die hij hanteert, als indelingssleutel en sluitstuk van de hoofdstukken om
zo Camus zelf te laten oordelen over zijn
voorafgaande arbeid en de ethische consequenties hiervan op te laten lichten.
Typerend is het belang dat Van Gennep
aan Jean Grenier toekent als inspirator
van Camus; op verschillende plaatsen
wijst hij diens invloed aan op Camus'
denken. Hierdoor wordt gedeeltelijk een
lacune gevuld die tot nog toe bestond in
de studies over Camus. Hoewel voor de
schrijver de literaire benadering van Camus' werk secundair en ondergeschikt is
aan de ethische bestudering ervan, geeft
het boek toch een duidelijke analyse en
een goed beeld van de literaire problematiek rond Camus' werk. Als zodanig
heeft het zijn plaats al veroverd binnen
de literatuur over dit onderwerp.
Tot slot geeft de schrijver een samenvatting van zijn ethische beschouwingen
van de verschillende hoofdstukken, een
samenvatting die hij confronteert met
zijn eigen christelijke opvatting: theologisch oordeelt hij weliswaar negatief,
maar op menselijk kwalitatief vlak positief. Een volledig bijgewerkte bibliograA. de Jong
fie completeert dit boek.
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WESTERLINCK, A., Alleen en van
geen mens gestoord (Verzamelde opstellen, 2) . Davidsfonds, Leuven, 1964,
288 pp., ing. F. 92, geb. F. 122 (leden
F. 46 en F. 61) .
De 'verzamelde opstellen' van deze tweede bundel staan gegroepeerd onder 'problemen' en 'figuren'. Onder de problemen
vinden we: de persoonlijkheidswaarde, de
letteren in onze tijd, de universele poëzie,
christendom en letterkunde, en onder de
figuren: Streuvels, Teirlinck, Verschaeve,
Elsschot, Walschap, Demedts, Charles de
Coster, Federico Garcia Lorca, Ernst
Robert Curtius .... Het zijn kruimels
(soms vette kruimels dan) van een rijkvoorziene tafel. De verzameling heeft,
hoe verscheiden ook, toch een eenheid
bewaard. Alleen na jaren vakmanschap
wordt zo'n gelegenheidsbundel mogelijk,
een bundel die meteen volwaardig werk
is. Het volwaardige komt uit de wetenschappelijke en literaire achtergrond bij
de schrijver, uit zijn overtuigd en bijna
apostolisch aandoend humanisme, uit zijn
open soepelheid die toch de priesterlijke
beginselvastheid niet aanrandt, en dus uit
de harmoniërende hoedanigheden van de
mens, de geleerde, de gelovige. Eigenlijk
wint bij Westerlinck de mens het, de behoefte aan een even eenvoudige als diepgaande menselijkheid. Het is een leerrijk
en nuttig boek, zonder overweldigende
grootheid. De schrijver blijft iets te analytisch; hij tekent zijn portretten met een
iets-te-weinig-overtuigend leven daarin.
Daartegenover, bij elk portret, houden we
van zijn delicaat-durvende oprechtheid;
ook al moet hij (dunkt ons) een zeker
anti-complex (tegenover de Vlaams-literaire traditie dan) herhaaldelijk afreageren .... Maar warm aanbevolen.
E. Janssen
KUNST I

GARNETT, H., Speurders met de spade.
-- Elsevier, Amsterdam-Brussel, 253 pp.,
rijk geïll., F. 375.
In de serie De mens ziet zijn wereld is dit
een deel gewijd aan de wereld van de
archeologie. In een onderhoudend, informatief rijk gestoffeerd verhaal worden
werkwijze en techniek van de archeologie
uiteengezet aan de hand van concrete
voorbeelden. Achtereenvolgens komen de
verdwenen steden (Pompei, Troje, Kreta,
Mexiko), de koningsgraven (Egypte,
Mesopotamië, Engeland), de geschreven
documenten (Egypte, Mesopotamië, Dode

Zee) aan de beurt. Een laatste hoofdstuk
behandelt de archeologie en haar hulpwetenschappen. Het verhaal verloopt op
een dubbele, goed gecoördineerde wijze in
tekst en illustraties. Niets ter zake doen
de evocaties van vroegere situaties die in
het boek zijn opgenomen. Ze werken eerder storend in dit uitstekende boek, op
de eerste plaats voor de jeugd bestemd,
maar dat ook met interesse kan gelezen
worden door wie al min of meer met het
S. Heester
vak vertrouwd is.
VAN DER MEER, F., en LEMMENS,
G., Kleine atlas van de westerse beschaving. — Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1964, 224 pp., 244 pl., 10 afb., 160
F., 19 kaarten.
Met het woord vooraf van F. van der
Meer, die instond voor de tekst en de
kaarten, is alle mogelijke detailkritiek op
dit sympathieke boek opgevangen: „De
schrijver heeft vooral beoogd de moeilijke
overgangen van de éne fase naar de
andere diudelijk te maken". Men zoeke
dus niet naar volledigheid en neme het
ontbreken van bekende namen voor lief.
Als men echter een globaal en goed geschreven en geïllustreerd overzicht van
de westerse beschaving wil, is dit boekje
uniek.
G. Bekaert
IPSIROGLLI, M. S., Die Kirche von
Achtamar, r-- Florian Kupferberg Verlag,
140 pp., 57 pl., geb. D.M. 28.
De kerk van Achtamar, gebouwd van
915 tot 921, is een kunsthistorisch monument dat op zichzelf staat. Officieel hoort
het in de Byzantijnse en meer bepaald in
de Armeense kunstgeschiedenis thuis,
maar dan als een uitzondering. Het uitzonderlijk karakter van dit monument is
de verantwoording van de monografie
waarin prof. Ipsiroglu wil aantonen hoe
architectuur en sculptuur er in een zeer
oorspronkelijke synthese zijn samengebracht. Gelegen op een eiland in het
Vanmeer schitterde het er met zijn vergulde en met edelstenen bezette figuren
'als een tweede zon'. Het bijzondere van
het gebouw bestaat erin dat het werd
opgetrokken in functie van de beeldencyclus en de voortdurend wisselende belichting, waardoor deze tot leven wordt
gewekt en bepaalde samenhangen tussen
de beelden wordt verduidelijkt. De ondertitel van het boek luidt dan ook: Bauplastik im Leben des Lichtes. In een
nauwgezette analyse zoekt de auteur naar
de mogelijke interpretatie van dit feit in
verband met de heidense en christelijke
tradities in Klein-Azië.
G. Bekaert
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VAN AKEN, A. R. A., Elseviers encyclopedie van de archeologie. --- Elsevierpocket, Elsevier, Amsterdam Brussel,
1965, 240 pp., geïll. 60 F.
Deze met zorg samengestelde encyclopedie beperkt zich tot archeologica „uit de
culturen van Kreta en Hellas, Etrurië en
Rome, met belangrijke oudheidkundige
monumenten uit Egypte, Mesopotamië,
en de prehistorie van West-Europa".
De auteur heeft meer belang gehecht aan
een vrij uitvoerig commentaar van de
gekozen trefwoorden dan aan de uitgebreidheid van het aantal trefwoorden.
De illustratie is voortreffelijk, hoewel
men ze soms iets technischer had gewenst. Een vaastype bijv. wordt duidelijker door een tekening dan door een
S. Heester
uitvoerige beschrijving.
De gotische schilderkunst. — J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1964, 176 pp., geïll.
Met het boek over de gotische schilderkunst vervolgt Meulenhoff zijn uitvoerige kunstgeschiedenis in twaalf delen.
Geneviève Souchal geeft een helder
overzicht over de gotische schilderkunst
in Frankrijk. Enzo Carli bespreekt deze
periode in de Italiaanse schilderkunst.
José Gudcol behandelt de gotische schilderkunst in Noord- en Midden-Europa
en in Spanje. Deze inleidingen zijn goed
en doeltreffend. Men wordt uitstekend
ter zake georiënteerd. Het illustratiemateriaal is overvloedig en ook in dit deeltje van zeer goede kwaliteit. Door de
vele afbeeldingen die het bevat, zien wij,
naast de meer bekende voorstellingen
ook minder bekende kunstwerken afgebeeld. Dit is een van de aangename verrassingen die deze voortreffelijke uitgave
biedt. Deze serie boeken is zeer waardevol.
C. de Groot
Derrière le miroir. •--- Maeght éditeur,
Paris, 1964, 70 pp., 28,5 x 38,5 cm., geïll.
Derrière le miroir is een luxueuze periodiek, uitgegeven door de Parijse galerie
Maeght. Bij gelegenheid van de inhuldiging van de Fondation Marguerite et
Aimé Maeght te St. Paul (Provence)
werd een bijzonder fraai nummer aan dit
privé-museum, dat ter nagedachtenis van
Bernard Maeght werd opgericht, gewijd.
Het brengt een rijke keuze foto's, enkele
oorspronkelijke litho's van Braque, Chagall, Kandinsky, Giacommeti, Ubac, Miro,
Tal Coat, en een lezenswaardige tekst
van Henri Maldeney, die op diepzinnige
wijze de betekenis van de architectuur
van J. L. Sert en van het museum ontleedt.
G. Bekaert
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STADLER, W., Was sagt uns die moderne Malerei. — Verlag Herder, Freiburg, 240 pp., 150 klpl., 13 afb., geb.
D.M. 26.80.
Het boek van Stadler is het best te vergelijken met dat van G. Gaiser dat wij in
het novembernummer van Streven, 1964,
p. 204 hebben besproken. In dat laatste
boek hechtte men té veel belang aan de
representatie van bekende namen. Stadler
staat daar vrijer tegenover en heeft het
op de eerste plaats over de grote stromingen die de moderne kunst doortrek
ken. In beide gevallen zoeken de auteurs
naar een bevattelijke en efficiënte weg
om door een rechtstreekse analyse van
het kunstwerk de moderne schilderkunst
toegankelijker te maken. De verdienste
van Stadler ligt vooral in het leren kijken
naar kunstwerken, meer dan in de verklaring ervan, die soms wat al te simplistisch is. De honderdvijftig reprodukties
zijn genietbaar. Het boek bevat ook korte
biografieën van de besproken kunstenaars
en een op het Duits taalgebied afgestemG. Bekaert
de bibliografie.
Lllistein Kunstgeschichte: 18. Die Kunst
Alt-Mexikos, Aussermexikanische Kunst
Altamerikas, Iberoamerikanische Kolonialkunst, 134 pp., 8 klpl., 51 pl. 20. Islamische Kunst, Gesamtregister, 176 pp., 5
klpl., 53 pl. r-- Llllstein Verlag, Frankfurt/M., per deel F. 70.
Met deze laatste twee delen is de Uilstein
Kunstgeschichte voltooid. Ze is intussen
reeds gedeeltelijk in het Nederlands verschenen. Maar wie prijs stelt op de oorspronkelijke Duitse tekst kan hier terecht:
de pocketuitgave bevat de onverkorte
tekst van de Illustrierte Welt-Kunstgeschichte. Deel 18 behandeld de voormoderne Amerikaanse kunst in een drietal
hoofdstukken. Paul Westheim heeft het
over de Oud-mexikaanse kunst, Pal Kelemen over de kunst van Oud-Amerika
buiten Mexiko en over de Ibero-Amerikaanse koloniaalkunst. In het laatste deel
behandelt E. Diez de Islamietische kunst.
Zoals we in vroegere besprekingen (cfr.
Streven, dec. 1964, p. 307) hebben laten
verstaan is deze serie op het stuk van de
buiten-Europese culturen beter verzorgd
dan wat betreft de Europese kunst zelf.
Bij de ruime opzet had ook ergens een
plaats moeten ingeruimd worden voor de
volkskunst. De bruikbaarheid van de
serie wordt door een Gesamtregister van
een tachtigtal bladzijden sterk verhoogd.
G. Bekaert
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STAEUBLI, Willy, Brasi lia. Verlagsanstalt A. Koch, Stuttgart, 200 pp., rijk
geïll..
Brasilia, de utopische hoofdstad van Brazilië, is nu gebouwd, maar ze is nog niet
helemaal werkelijkheid geworden. Het
boek van W. St a ubli is daar als het ware
een symbool van: samengesteld met een
onbeperkte bewondering toont het de
verschillende heterogene elementen, maar
geen stad (cfr. Streven, febr. 1959 en
dec. 1960). Le Corbusier schreef een
paar vriendelijke woorden ter inleiding.
President Kubitschek stelt zijn verwezenlijking voor. De verklaring van het project ligt in veilige handen bij de ontwerpers zelf, Lucio Costa en Oscar Niemeyer. Alleen Niemeyer schijnt weet te
hebben van de kritiek die op zijn werk
wordt uitgebracht. Haast vanzelfsprekend
vereenzelvigt hij deze met de kritiek tegen
de 'onzakelijkheid' in de moderne architectuur. Zeer terecht zet hij de inconsequenties van het functionele denken in het
licht. Maar daar gaat het eigenlijk niet
om. De kritiek slaat op het monotone
formalisme van Niemeyers vormgeving,
die briljante invallen voor grote architectuur wil doen doorgaan. Voor het overige
heeft men in dit boek een goede documentatie van deze unieke stad.
G. Bekaert

VARIA

I

CARP, Prof. Dr. E. A. D. E., Eenzaamheid. r-- Erven J. Byleveld, Utrecht,
1964, 153 pp.
In de steeds langer wordende maar zich
stellig op uitstekend niveau handhavende Byleveldserie is 'Eenzaamheid' van
de Leidse oud-hoogleraar Carp verschenen: schets ener antropologische psychiatrie. Evenals in zijn bespreking van de
dubbelgangersproblematiek ('De dubbelganger', 1964) voert de auteur ons binnen in zijn gehele gedachtenwereld. Het
zou onjuist zijn te veronderstellen dat hij
nu eens onder het ene motto dan weer
onder het andere dezelfde enorme kennis
voor de lezers uitstalt, hoewel vorm en
inhoud van de gedachtengang in beide
boeken op verschillende plaatsen uiteraard grote overeenkomsten vertonen.
De onderhavige studie is geheel op het
titelonderwerp gericht, zonder nodeloze
uitweiding naar nevengebieden. Fundamenteel uitgangspunt voor de hierin
neergelegde reeks van beschouwingen

wordt gevormd door de eerder door
Carp geschetste wereldbeelden (het zintuiglijk-ruimtelijke, het begrijpend-psychologische en het metafysische wereldbeeld). De betiteling der hoofdstukken
geeft een indruk van de inhoud: De
mens op weg naar en op de vlucht voor
eenzaamheid; De vereenzaamde in het
gezelschapsleven; Eenzaamheid als de
fundamentele frustratie van de mens;
Wat is eenzaamheid?; Eenzaamheid en
Godsbesef; De psychiater tegenover de
vereenzaamde patiënt. Alleen in het
laatste hoofdstuk, dat geschreven is met
gebruikmaking van de geestelijke nalatenschap van Frieda Fromm-Reichmann,
geeft de auteur enkele suggesties voor
een therapeutische benadering. Merkwaardig is, dat Carp nergens in discussie
treedt met andere Nederlandse geleerden
die vertrouwd zijn met de existentiefilosofie en vanuit deze denkwereld tot
een antropologische psychiatrie zijn gekomen: t.w. Prof. Dr. L. van der Horst
en Prof. Dr. J. H. van den Berg. Wel
verwijst hij naar authentieke buitenlandse bronnen.
'Eenzaamheid' is een antropologische
studie van hóóg gehalte die speciaal aan
psychiaters en psychologen ten zeerste
wordt aanbevolen.
J. J. C. Marlet
KRIEKEMANS, A., Genetische psycho-

logie, systematisch en historisch. Deel 7:
Geschiedenis van de kinderpsychologie
tot en met Sigmund Freud, Anna Freud
en Melanie Klein. — Lannoo, Tielt, Den
Haag, 1965, 212 pp., geb. F. 145.
In de hem eigen vlotte causeurstrant stelt
de auteur in dit boek, naast Baldwin en
Montessori, vooral de systemen voor van
enkele psychoanalisten die de ontwikkelingspsychologie aanvankelijk sterk hebben beïnvloed: S. Freud, A. Freud en M.
Klein. Enkele fijnzinnige rechtzettingen
nuanceren zeer bescheiden de psychoanalytische stellingen, die met grote eerbied en empathisch begrip worden voorgesteld. Met deze eerste band opent de
Leuvense hoogleraar de historische delen
(7-13) van zijn Genetische Psychologie.
Aangevuld met de systematische delen
(1-6) kondigt dit werk zich aan als uniek
in zijn genre. Uit dit éne deel kan moeilijk
het hele werk beoordeeld worden; toch
staat de encyclopedische belezenheid en
de rijke mensenkennis van de auteur borg
voor de door dit deel gewekte verwachtingen. Dit standaardwerk der ontwikkelingspsychologie zal overal geestdriftig
worden onthaald.
F. Cuvelier
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RICOEUR, Paul, e.a., Sexualiteit. Het
menselijk leven als sexueel bestaan. —
Ambo, Utrecht, 1965, 351 pp., f 14,90.
Dit boek, de vertaling van een vijf jaar
oud nummer van het Franse tijdschrift
Esprit, is een samenspraak van vele deskundigen. In de inleiding schrijft de filosoof Ricoeur: „Liever dan een loflied op
de liefde bieden wij u een wetenschappelijk onderzoek naar de sexualiteit en wij
doen daarbij ons best, geen enkele moeilijkheid te omzeilen die het menselijk bestaan als sexueel bestaan problematisch
maakt. Het verschil in sexen brengt een
heel ander onderscheid tussen mensen te
weeg dan bij voorbeeld het verschil in
ras, dan sociale tegenstellingen of zelfs
ideële stromingen. Wat wil dat nu precies zeggen? In ons boek laten wij om
de beurt de beoefenaar van de wetenschap, de filosoof, de literair-historicus
en ook een gewoon mens aan het woord.
Tussen de langere verhandelingen door
treft u de antwoorden aan op de door
ons gehouden enquête en door alle beschouwingen heen loopt als een rode
draad de lijn die onze naaste medewerkers in al deze problemen trachten te
zien". Voor de lezerskring van Esprit,
opgevoed in het personalisme van Mounier en zijn geestverwanten, zal die
draad duidelijker te onderkennen zijn dan
voor de Nederlandse. De leidende gedachten van dit boek blijken echter ook
bij hen die in Nederland zoeken naar een
vernieuwde kijk op de sexualiteit, een
grote rol te spelen. Wat de literatuur en
de demografische gegevens betreft blijft
het natuurlijk sterk beperkt tot Frankrijk,
maar toch is het jammer dat men met de
Nederlandse vertaling vijf jaar gewacht
heeft.
W. Pisa
KROON, Gerard van der, In de woestijn
van de moraal. Een documentatie over
de katholieke moraal in Nederland in de
jaren 1945 -1965. Ambo, Utrecht,
1965, 271 pp., f 9,75.
Een boek waarin eindeloos velen, vaak
quasi-anoniem, aan het woord komen
over de sexuele moraal en alle randgebieden. Het is een poging om aan te tonen dat op dit speciale terrein het rijke
roomse leven met de dertiger jaren niet
voorbij was. De auteur rijgt honderden
citaten aan elkaar die moeten bewijzen,
dat ook na 1945 nog talrijke stemmen
van grote bekrompenheid blijk gaven,
maar dat anderzijds sprake is van een
duidelijke ontwikkeling. Van de schrijver
wordt gezegd, dat hij sociologie studeer-
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de in Nijmegen. Zelf waarschuwt hij, dat
het „géén wetenschappelijke verhandeling is over het katholieke denken omtrent de sexuele moraal". Hij noemt zijn
werk een journalistiek verslag. Dat kan
als excuus gelden voor de vaak in het
oog lopende toevalligheid in zijn verzameld materiaal en voor de boute stelligheid en ongenuanceerdheid van zijn
eigen verbindende teksten. Laat dit boek
aan de Nederlandse katholiek --- als hij
door al de aaneengeregen en verknipte
citaten heengelezen komt meer duidelijk worden dan wat hij uit eigen ervaring al weet? Al bladerend zal hij zich
deze zaken, of andere, weer herinneren,
maar of hij het boek zal uitlezen is een
vraag. Daarvoor is het niet journalistiek
genoeg.
W. Pisa
Optimale nata liteit, Problemen rond geboorteregeling. Verslagboek van het
Congres te Nijmegen, november 1964,
Dekker & Van de Vegt, Utrecht/Nijmegen, 1965, 185 pp., f 5,90.
In zijn terugblik op het Congres duidt
Prof. Ruygers naast voortreffelijke prestaties een aantal leemten aan. Mij dunkt
dat hij reeds bij het begin stoot op een
fundamentele moeilijkheid. Hij zegt namelijk, dat „er door professionele sociologen meer te vertellen (was) geweest".
Dit viel gedurende het Congres op, dat
er van de ene kant zeer elementaire dingen gezegd werden, die op nog ongevormde studenten waren afgestemd, terwijl van de andere kant zonder schroom
professionele ingewikkelde vakproblemen
aan de orde gesteld werden. Het verslagboek zal nog eens naar voren brengen,
hoe veel voortreffelijke er in die dagen
te beluisteren viel en tevens, hoe veel
vragen zich naar aanleiding van het gestelde voordeden. Iedere deelnemer zal
het daarom het meest betreurd hebben,
dat het forum r-- dat eigenlijk minstens
een hele middag had moeten duren en
dat duidelijk aan het licht zou hebben
gebracht hoeveel vragen er rijzen achter
die welke werden opgeroepen --- wegens
tijdgebrek mislukken moest.
Wie het probleem van de geboorteregeling ernstig wenst te bestuderen zal het
verslagboek goed moeten lezen. Niet alleen vanwege de, wat prof. Van de Loo
noemde, ekklesiogene gewetensnood,
waarop Van der Marck een antwoord
trachtte te geven, waartegen Kruithof
zeer intelligent opponeerde; ook de beschouwingen van Swaab en Dupuis zijn
zeer belangrijk, omdat ze uit de praktijk
geput zijn en zo mede bijdragen tot een
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waardering van het zo uiterst moeilijke
vraagstuk van de psychologische verwerking der geboorteregeling.
Eén ding is uit het Congres, en uit dit
verslagboek, wel duidelijk geworden: dat
met een eenzijdige en oppervlakkige geporteerdheid voor een bepaald middel of
een bepaalde richting noch de wetenschap noch ook de mensen in de praktijk
gediend zijn. Opvallend was dan ook de
vanzelfsprekende bereidheid om naar
elkaar te luisteren en de kwesties werkelijk van zo veel mogelijk kanten te belichten. Een goed verslagboek van een
voortreffelijk Congres.
G. Adriaansen
MELSEN, Prof. Dr. A. G. M. van, Prof.
Dr. E. V. W. VERCRUYSSE, Dr. J.
Ch. W. VERSTEGE, Prof. Dr. J. A. A.
van LEENT, De Moderne Sociologie,
balans der methoden. '-- Serie Mens en
Medemens, Utrecht, 1964, 87 pp., f 2,90.
De Sociale Interacademiale, Federatie
van Studieverenigingen in de sociale wetenschappen, publiceert in de serie Mens
en Medemens jaarlijks de (omgewerkte)
inleidingen voor haar congres. De titel
van 1964, „De Moderne Sociologie" suggereert een alles omvattende opzet waarvan inderdaad de „balans der methoden"
een niet gering deel uitmaakt.
De strijd rond de methoden in de sociologie heeft veel van zijn scherpte verloren; de relaties tussen theorie, onderzoek
en praktijk worden genuanceerd bezien.
Zo acht Vercruysse een te nauwe binding met de psychologie vooralsnog niet
opportuum en vindt van Leent nogal
eens gegevens die een gezamenlijke sociologische en psychologische interpretatie duidelijk van node hebben; de oude
tegenstellingen in dit vlak lijken echter
wel afgezwakt.
Zoals de ondertitel aangeeft, worden
geen technische uiteenzettingen gegeven,
en niet gesproken over b.v. de verhouding van interview, participerende observatie en andere technieken. Het gaat
vooral om de theorie van de verhouding
tussen theorie en onderzoek; in dit kader
kritiseert Vercruysse de middle-range
theorie van Merton, en van Leent de
autonomie-neiging van de socioloog. Men
wil naar een verbreding van de benadering van de sociale werkelijkheid, waarin
ook het betoog van Van Melsen zeer wel
past. Van de beperkte theorie distantieert
zich ook Verstege, als hij de funkties van

het onderzoek voor de praktijk van het
sociaal beleid bespreekt. De door hem
gesignaleerde kloof tussen wetenschap en
beleid wordt in zijn voordracht zelf duidelijk, waar hij zich van een andere terminologie bedient dan de professionele
sociologen. Van belang zijn zijn nadruk
op de multidisciplinaire aanpak, en wellicht ook zijn pleidooi voor opleiding van
„sociaal-ingenieurs", met name ten behoeve van de planning.
Zoals reeds even aangestipt, getuigt dit
boekje van een zich verbredende visie
van de sociologie-beoefenaren op hun
vak, dat langzamerhand de kinderschoenen is ontgroeid en de confrontatie met
andere vakken en de totale maatschappelijke werkelijkheid minder schuwt.
G. Schlichting
DEBROEY, Steven, Als een ceder van
de Libanon. Leven van Mgr. V. Scheppers, stichter van de Broeders van O.L.V.
van Barmhartigheid en van de Zusters
van O.L.V. van Barmhartigheid. r De
Vroente Kasterlee, 1964, 264 pp., ingen.
Fr. 100, geb. Fr. 130.
Monseigneur V. Scheppers, afkomstig
van Mechelen waar hij praktisch zijn
leven doorbracht, leefde van 1802 tot
1877. Dertig jaar oud werd hij priester
gewijd en negen jaar later nam zijn Broederscongregatie een aanvang. Zijn broeders moesten zich wijden aan de dienst
van gevangenen, van jonge boeven, van
maatschappelijk uitgestotenen; en terwijl
de eerste stichtingen wortel schoten in
België, in Italië, in Engeland, beleefden
Europa en de stichter zware jaren. Maar
het werk bestaat voort: de eenendertig
huizen, door de Broeders bestuurd, zijn
over acht landen en in drie werelddelen
verspreid. In de 19e eeuw is Monseigneur
Scheppers (hij niet alleen) een Vincentius
geweest. Zulke 19e-eeuwse Vincentiussen
werden door de vakbiograaf Steven Debroey al herhaaldelijk uitgetekend. Daaruit volgt dat hij de eeuw kent en dat de
barmhartige naastenliefde hem diep aangrijpt. Zijn bewonderende ontroering,
toch zakelijk en in zijn macht, deelt hij
ons mee. Stichter en stichtingen plaatst
hij midden in het grote tijdsgebeuren; en
daar hij zoveel mogelijk van oorspronkelijke bronnenstudie uitgaat, stellen we ons
voor dat dit vlotte verhaal, levendig en
leerrijk, ontzaglijk veel voorstudie vergde
en dat het een definitief werk mag heten.
Aanbevolen.
E. Janssen

Omdat de lezingen uit de Kerkvaders bij de herziening van het
Brevier hier en daar wat ingekort zijn, sporen wij alle priesters
ten zeerste aan de werken van de Vaders steeds bij de hand te
hebben om ze te kunnen lezen en erover te mediteren, want zij
bevatten een rijkdom aan wijsheid en vroomheid.
(Joannes XXIII: Motu proprio 25 juli 1960)
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– Voorbereidende afdeling – Lagere afdeling
Internaat – Externaat

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
Internaat

Onder de Toren 13-14, Mechelen

Externaat

Afdelingen Latijn-Wetenschappen — Wetenschappelijke B — Economische

ALGEMEEN MIDDELBARE
Internaat

Schuttersvest 53, Mechelen
Moderne Humaniora :
Latijnse Humaniora :

Externaat

Zesde klas, Vijfde klas, Vierde klas
Zesde klas, Vijfde klas

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

college van melle
Onder

het

bestuur van de Paters Jozefieten sinds 1837
Telefoon (09) 52 1109 – Gent

VOORBEREIDENDE AFDELING - MODERNE HUMANIORA - WETENSCHAPPELIIKE
AFDELING GRIEK- -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.

St..Amandusinstituut

INTERNAAT — EXTERNAAT

onder de leiding van de Broeders der Christelijke Scholen
ST.-MICHIELSSTRAAT 15 — GENT — Telefoon (09) 25 29 97

Voorbereidende afdeling
Lager Onderwijs — 6 leerjaren

Middelbaar Onderwijs – Moderne humaniora
— Wetenschappelijke afdeling A
— Economische afdeling

— Wetenschappelijke afdeling B

Bijzondere wetenschappelijke klas voorbereidend tot:
— Candidaat ingenieur
— Candidaat in de wiskunde
— Candidaat in de natuurkunde

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau... .

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met'

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABON , NEM-ENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

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

3t.

tozetnotLtut

Lenckt

Telefoon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31 – Antwerpen – Telefoon 32.79.60

Voorbereidende afdeling :
Oude Humaniora:
Nieuwe Humaniora:

Lager Onderwijs
– Latijn-Grieks
– Latijn-Wiskunde
– Latijn-Wetenschappen
– Algemeen Middelbare
– Wetenschappen A
– Economie

Trefileries Leon Bekeert P. V.B,A, Zwevegem
Het belangrijkste draadtrekkerijbedrijf van Europa
Een bedrijf met meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

@ BEKAERT
KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica
11OGEÎI

TECHNISCH INSTITUUT

ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

COTE D'OR
e/weo/ad,,iIje,qe
DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.0351693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype
Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

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

* Broeder-Jeugdleider

kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen hun leven
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven bekomen bij de BR O E D E R S VA N LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

i

i

S n t-J o z e f n S t I t ii a t

Dochters van
Maria

INTERNAAT -- EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Handelsonderwijs
Franstalig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

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

st. -

gaeGoRiusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE

Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

INSTITUUT GANSPOEL
Speciaal Onderwijs voor blinde en gezichtszwakke jongens en meisjes
Bestuurd door de Zusters van de H. Vincentius van Dendermonde
HULDENBERG -- Tel. 02/57.70.21
Kleuter- en Lagere School voor jongetjes en meisjes
Beroepsschool „Huishoudkunde" — Technische School „Handel"
Nederlandse en franse afdelingen
Diploma's en getuigschriften gehomologeerd

gazet Vain cAHtwerneH
*
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

*
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ONBEVLEKTE 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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

Dagelijks in

e Standaard
geet9'1Leuwo&t4

en

-ortu^ereld
p
„Beknopt Verslag"

Em. Jacgmainlaan 127, Brussel I

ST.-VINCBNTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING : Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/C1
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT Tel. 050/228.61

BOUflUTEI1IALEN
1.iT. SCHEERDERS vail KERllOYE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
Hoger Technisch Onderwijs Al
DIPLOMA
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER – VROEDVROUW – alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
BREVET
Verpleegster – Verpleegassistente
Nursing Hostess
ATTEST
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlichtingen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen —Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leraarsambt
Twee studiejaren.

PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie.
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.

VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE

S

—
—
—
—
—
—

I N T- C A M I L L U

S

K L

I

N I E K

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

Instituut Immaculata
Koninklijke Baan 30 - Telefoon (058) 415.79 - De Panne - aan - Zee
— Moderne Humaniora: Economische afdeling
— Oude Humaniora: Grieks- Latijnse. — Wetenschappelijke B
— Beroepsschool C3

ERKEND DOOR DE STAAT

Externaat Internaat Half-internaat

Zeer gunstig gelegen — dicht bij de zee.

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

=

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact te treden

streven
maandblad
voor geestesleven
en cultuur
JRG.

XVIII - DEEL II

AUGUSTUS
SEPTEMBER

1965

11-12.
KRONIEKEN

FORUM

1049
1059
1065

Het dogma in het leven der Kerk II
De huidige c ri sis in de E.E.G.
Massamedia II

J. MULDERS
F. KRIELLAARS

Toneel in Vlaanderen
Aandacht voor de mens in de Sovjet-literatuur
Beelden in het honderdjarige Vondelpark
Drie verzen van Vroman
Wetenschap en geloof, een oud con fl ict
Sovjet-historici over de Tweede Wereldoorlog
Politiek Overzicht

C. TINDEMANS
M. LATHOUWERS
P. MERTZ
TH. GOVAART

H. JANS
A. VAN PETEGHEM
J. OoMES

1073
1080
1095
1099
1105
1111
1117

Het opium van het Russische volk
Nieuwe inzichten in de prehistorische kunst
Historische betekenis der christen-democratie?
Lachspiegels of biechtspiegels?
Acteur of gezelschap?
Enige boeken rond Adolf Hitler
Nieuwe Nederlandse literatuur
Beeldende kunst in België
Beeldende kunst in Nederland

J. SCHUYF
G. BEKAERT
K. VAN IsACKER
P. DEN OTTOLANDER
J. FLEERACKERS
N. BOOTSMA
J. GROOT
G. BEKAERT
P. MERTZ

1121
1122
1124
1125
1127
1129
1131
1132
1135

TH. LuYltx

RECENSIES

1139

DESCLEE DE

BROUWER — BRUGGE —

UTRECHT

streven

18de JAARGANG
Voortzetting van
STUDIËN (94e jaargang)
STREVEN (32e jaargang)

HOOFDREDACTIE
F. VAN BLADEL S.J.

Frankrijklei 91, Antwerpen. Tel. (03)328828
G. J. ADRIAANSEN S.J.
Valeriusplein 2011, Amsterdam
ADMINISTRATIE
Waverse baan 220, Heverlee, Leuven
Tel. (016) 27401
Postch. Streven 884.67, Leuven
ABONNEMENTEN
Voor België: 330 Fr. (175 Fr. voor het halfjaar).
Buitenland: 350 Fr. (200 Fr. voor het halfjaar);
te storten op P.C.R. 884.67, Streven-Leuven.
Afzonderlijke nummers: 35 Fr.

ADRESSEN DER SCHRIJVERS
PROF. DR. JAC. MULDERS S.J. — Tongersestraat 53, Maastricht
DR. F. W. J. KRIELLAARS - Abrikozenstraat 224, Den Haag
PROF. DR. TH. LUYKx - Laneaustraat 12, Brussel 2

C. TINDEMANS - Jan van Mirlostraat 1, Edeghem, Antwerpen
DR. M. A. LATHOUWERS - Parelmoerhorst 81, Den Haag
PAUL MERTZ - Admiraal de Ruyterweg 349, Amsterdam
TH. GOVAART - Prins Frederiklaan 24, Breda
DR. H. JANS S.J. — Minderbroedersstraat 11, Leuven
A. VAN PETEGHEM - Bellestraat 89, St. Niklaas Waas
G. BEKAERT S.J. — Frankrijklei 91, Antwerpen
K. VAN ISACKER S.J. — Prinsstraat 13, Antwerpen
DRS. P. DEN OTFOLANDER - Orchislaan 9 IV, Arnhem
J. FLEERACKERS - Kard. Mercierlaan 20, Berchem Antwerpen
DR. N. BOOTSMA - Kanunnik van Osstraat 23, Nijmegen
J. OOMES - Snelliuslaan 39, Hilversum
J. GROOT en J. SCHUYF - adres Redactie

Nadruk van a rt ikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

Het dogma in het

leven der Kerk

II

J. MULDERS S.J.

N een vorig artikel hebben we een, zij het ook nog vrij voorlopig,
I antwoord gegeven op de vraag naar de oorsprong en functie van het

dogma. Het dogma werd vooral van de formele zijde benaderd. Het
ging dus over oorsprong en functie van het dogmatisch karakter van
geloof en verkondiging. Het geloof van de Kerk manifesteert zich op
vele wijzen en het zou een grove misvatting zijn, de dogmatische leeruitspraken als de voornaamste te beschouwen, Toen Pius XI in 1925
in zijn encycliek Quas primas het liturgisch feest van Christus Koning
instelde, motiveerde hij dit als volgt: „Om het volk van de geloofswaarheden te doordringen, heeft het jaarlijks vieren van de heilige
mysteries groter invloed dan de meest plechtige uitspraken van het
kerkelijk leergezag". Voordat we dus nader ingaan op het dogma in de
materiële zin (een bepaalde leeruitspraak) moeten we eerst die verschillende geloofsuitingen op hun vorm onderzoeken, want de verschillende vormen hebben ieder hun eigen literair genre, dat ons iets duidelijk maakt van de eigen benadering van de geloofsinhoud door die
vormen. Dan zal vanzelf ook een bepaalde affiniteit van het dogmatische met één of meerdere van die vormen naar voren treden. In het
hier volgende steunen we op een studie van de bekende Heidelbergse
theoloog E. Schlink.
Als voo rn aamste geloofsuitingen der Kerk kunnen worden genoemd:
het gebed, de doxologie, het getuigenis, de leer en tenslotte de belijdenis. Deze elementen hebben ieder een eigen 'Sitz im Leben' en vullen
elkaar aan.
In het gebed legt de Kerk voor God getuigenis af en erkent in dankbaarheid, dat Gods heilsdaad voor haar geschied is, nog steeds actuele
betekenis heeft en tegelijk basis is van de christelijke hoop. Het eigene
van het gebed is, dat God in de tweede persoon wordt aangesproken:
het 'LI' is wezenlijk voor alle gebed. Maar dit theocentrisch karakter
van het bidden doet geen afbreuk aan het feit dat het gebed tegelijkertijd op de mens gericht staat: het 'wij' en 'ik' horen er even wezenlijk
toe, vooral in het smeekgebed. Het gebed is zdoende sterk bepaald door
de actuele situatie der biddende Kerk, met name in het smeekgebed,
zodat vooral in dit opzicht een grotere variatiebreedte in de liturgie
alleszins wenselijk is. Tegelijkertijd hebben lofgebed en aanbidding een
meer algemeen karakter en nemen meer afstand van het hier en nu.
Waar dit laatste element zich breder uitwerkt, krijgen we een bijzonder soort gebed, de doxologie. De doxologie is een aparte gebedsvorm en heeft dientengevolge eigen vormwetten. Een eerste punt dat
opvalt is, dat de doxologie God soms wèl, soms niet rechtstreeks aanspreekt: „Aan U zij de glorie in de eeuwen der eeuwen", „Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen'. Het 'wij' en 'ik' ontbreken
praktisch altijd. Vervolgens is er het feit dat de doxologie slechts een
25 Streven - Jrg. XVIII. Deel II - augustus-september 1965

1050

HET DOGMA IN HET LEVEN DER KERK II

enkele maal Gods heilsdaden vermeldt (zo bv. Openb. 4, 11) , maar in
de meeste gevallen niet (bv. 1 Tim. 1, 17; Openb. 4, 8; ons „Ere zij de
Vader, de Zoon en de heilige Geest" etc.) . De doxologie bedient zich
meestal van uitspraken betreffende het zijn, het wezen en de eigenschappen van God: „Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de almachtige, die was, is en komen zal" (Openb. 4, 8) . De doxologie maakt
zodoende de indruk, streng objectief te zijn, hiëratisch zoals de byzantijnse mozaïeken. Al deze eigenschappen der doxologie verraden haar
bedoeling: als de doxologie vanuit de prijzende erkenning van Gods
daden doorstoot tot de lof van zijn God-zijn, geschiedt dit niet vanuit
een neutraal toezien, maar is dit hoogste overgave. Het terugtreden
van het 'wij' en 'ik' is teken van het feit, dat het 'wij' en 'ik' zozeer
vervuld zijn van geloof en liefde voor de Heer, dat ze alleen nog voor
Hem belangstelling hebben. Hetgeen eigenlijk de beste belangstelling
is, die de mens voor zichzelf kan hebben. De bedoeling der doxologie
is dus de belijdenis, dat God niet God is, omdat wij Hem als zodanig
belijden; dat God méér is dan zijn daden aan ons. Men heeft de doxologie willen verklaren vanuit het Hellenisme, maar dit is onjuist. Niet
alleen in het Nieuwe Testament vinden we de doxologie. Onderzoekingen over de verschillende grondvormen van de psalmen hebben
aangetoond, dat er een bepaald genre psalmen is, dat God prijst en
aanbidt in zijn goddelijke volmaaktheid, in de volheid van zijn God-zijn,
zoals Israël dat had ervaren. Daarom staan deze doxologische psalmen
nooit helemaal los van de context van verbond en verlossing.
Waar gebed en doxologie op God gerichte geloofsuitingen zijn,
staan getuigenis en leer op de mensen gericht. Het evangelie is niet een
in stilte ontvangen weldaad voor ieder afzonderlijk, maar het vraagt uit
zijn aard om openlijke verkondiging (Mt. 10, 27) . Het getuigenis laat
allerlei vormen toe, vanaf het eenvoudige gesprek onder vier ogen tot
het officiële woord der Kerk (vgl. Mt. 18, 15 - 18). Het getuigenis
kent bovendien meerdere benaderingswijzen, zoals de vertroosting, het
aansporen, de vermaning. Gemeenschappelijk in al deze vormen is, dat
het getuigenis zich per se op de medemens richt, wat dus insluit dat het
zich meestal als dialoog zal realiseren. Deze bekommernis brengt met
zich mee, dat in het getuigenis de bezorgdheid aanwezig moet zijn, het
evangelie zó te verkondigen dat het ook 'aankomt'; het getuigenis moet
zich in grote mate inleven in de concrete situatie van de hoorder. In het
getuigenis zal daarom ook het 'wij' van getuige en hoorder en het 'ik'
van de getuige heel duidelijk naar voren treden: de getuige doet niet
mededeling van zakelijke of abstracte stellingen, hij draagt zijn eigen
geloofshouding over. Het is duidelijk dat het concrete getuigenis een
zeer gedifferentieerd karakter moet hebben naargelang de verschillende
situaties waarin het plaats heeft. Bovendien vraagt het de meeste tijd,
veel meer dan bv. de liturgische werkzaamheden. Het getuigenis mag
zich niet tot woorden beperken: zo ergens, dan geldt hier: geen woorden, maar daden. In het getuigenis doet de Kerk een ervaring op, die
van beslissende betekenis is voor de ontwikkeling van het geloof: de
confrontatie met de concrete wereld, die vragen stelt, grote ontdekkin
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gen doet en zichzelf steeds meer op mondiaal plan begint te organiseren, plaatst de Kerk in een situatie waarin zij het Woord Gods op
nieuwe wijze leert beluisteren. Hier openbaart zich een dimensie die
voor het goed functioneren van het dogma in de Kerk van betekenis is:
de Kerk mag de wereld niet naar de mond praten en zich door allerlei
leerstelsels heen en weer laten slingeren (Ef 4, 14) ; ze mag zich niet
schamen voor het getuigenis van onze Heer (2 Tim. 1, 8) ; ze moet, als
dat nodig is, het woord verkondigen en er op aandringen, gelegen of
ongelegen (2 Tim. 4, 2) : dit alles sluit niet uit, dat ze aan haar getuigenis zulk een gestalte moet geven dat het ook verstaan kan worden. Het
geloof der Kerk is zodoende ook vanuit deze gerichtheid op de mens
innerlijk genormeerd. Omdat het evangelie voor alle mensen is bedoeld
en dus ook in zijn inhoud universeel, bevat het in zich mogelijkheden en
antwoorden die pas duidelijk kunnen worden, wanneer de Kerk in de
loop der tijd door een voortdurend contact met de concrete geschiedenis
en de menselijke wederwaardigheden tot de ontdekking komt dat God
zich in dit alles niet onbetuigd laat (vgl. Hand. 14, 15 - 17) , zodat van
daaruit een nieuw perspectief geopend wordt op de diepere zin van het
evangelie. De universaliteit van het evangelie heeft de Oerkerk pas geleidelijk leren ontdekken in haar omgang met de heidense wereld; de
theologie over de Kerk (met name het vraagstuk der apostolische successie) wordt wezenlijk bepaald door het feit dat de aanvankelijke
parousie-verwachting in het licht der latere gebeurtenissen onvolledig
bleek te zijn; de ontdekking der grote continenten in de 15e en 16e
eeuw voerde tot een genuanceerder verstaan van de noodzaak der
Kerk; en wij zijn momenteel getuigen van allerlei ontdekkingen, die het
verstaan van de geloofsleer in nieuwe richtingen voeren. Men denke
bv, aan het door de wetenschappelijke ervaring nieuw blootgelegde
perspectief, van waaruit wij nu beginnen te denken over vraagstukken
als schepping, heilsgeschiedenis, erfzonde etc.
Zoals het gebed een speciale concentratie krijgt in de doxologie, zo
omvat het getuigenis de zg, leerverkondiging. De leeractiviteit, geestesgave aan de Kerk (1 Kor. 12, 28) , heeft als hoofdtaak, de continuïteit
van het getuigenis te handhaven: ze bestaat niet alleen in het geven
van ethische toepassingen of in het expliciteren van het nieuwe zelfverstaan dat door het evangelie wordt blootgelegd, maar ook en vooral
in het bewaren van de overlevering: in en door de zg. didachè bewaart
de Geest de continuïteit van het getuigenis; door middel van de didachè
kan het getuigenis zich handhaven in zijn eigenheid en wordt voorkomen dat het langzaam vervliegt en vervluchtigt. Omdat het heil geschiedenis is, moet er overlevering en didachè zijn. Leerverkondiging is
dus niet zonder meer het hele getuigenis der Kerk, didachè is iets
anders als profetie. Beide vullen elkaar aan en de wederzijdse spanning
van beide houdt de hele verkondiging der Kerk levend: leer zonder
profetie voert tot verstarring, profetie zonder leer ontaardt in gnosis.
Dit brengt voor de vorm der leerverkondiging en dus ook voor het
algemeen karakter van haar inhoud met zich mee, dat de leerverkondiging — analoog aan de functie van de doxologie in het gebed — een
meer 'objectief' karakter vertoont: het 'wij' en 'ik' treden op de achter-
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grond; de leerverkondiging interesseert zich meer voor de algemene
structuren van de geloofsinhoud; de stijl van haar uitspraken vertoont
een zakelijk karakter. Ook hier geldt wat van de doxologie werd
gezegd: de leerverkondiging moet niet een ongeïnteresseerd doorgeven
van stellingen zijn, maar een zich helemaal ten dienste stellen van de
overlevering van het Woord Gods: de leer getuigt — tot in haar vorm
toe — van de meerwaarde van de overgeleverde leer, die voornamer is
dan degene die overlevert. De leer is er wel degelijk op uit, geloof te
wekken, maar dan niet een geloof in Paulus, Appollo of Kephas: de
verkondiger moet in zijn werk 'centripetaal' zijn door te verwijzen naar
het eigenlijke middelpunt van alle geloof: de gelovige mag niet worden
gebonden aan de verkondiger noch aan zichzelf. Het leven van het
geloof is wijder en alomvattender dan wat wij daar nu van maken.
Daarom moet de verkondiging een leermatig aspect hebben.
De geschiedenis der leerverkondiging laat zien dat deze vorm een
nogal eigenstandig bestaan kan gaan leiden (hetgeen trouwens voor de
andere geloofsuitingen ook mogelijk is, zij het niet in die mate) . Doordat de leerverkondiging zich, vooral in haar lagere niveaus, gedurende
de laatste eeuwen sterk ging bezig houden met de technische theologie,
had dit vaak een verschraling dier verkondiging tot gevolg, die nog in
de hand werd gewerkt door het feit dat men daarbij te sterk gebonden
was aan een bepaalde theologische traditie. De Middeleeuwen hadden
een veel rijker geschakeerde variatie op theologisch gebied, en de
terugkeer tot het thomisme onder Leo XIII heeft, naast onbetwistbare
voordelen, toch ook nadelen gehad.
Tussen leerverkondiging en doxologie zijn echter ook verschillen: de
leerverkondiging richt zich nooit rechtstreeks tot God; de leerverkondiging bewaart altijd een nauwer contact met de heilsgeschiedenis; de
leerverkondiging tenslotte wordt, ondanks haar zakelijk karakter, toch
steeds bepaald door de concrete vragen die er in de Kerk leven.
Als laatste vorm van geloofsgetuigenis is er de geloofsbelijdenis.
Voorbeelden daarvan hebben we bv. in het symbolum van Nicea-Constantinopel, dat in de Mis wordt gebeden. In de geloofsbelijdenis
vinden we enigermate een synthese van de andere vormen, de bedoelingen dier vormen komen hier samen. Hoewel de geloofsbelijdenis niet
als gebed is bedoeld — God wordt in de derde persoon genoemd —
heeft ze in de liturgie haar normale plaats, want de geloofsbelijdenis
legt sterk de nadruk op het feit dat we geloven. De geloofsbelijdenissen
bevatten vervolgens formuleringen die sterk aan het doxologisch genre
verwant zijn: „God van God, Licht van Licht"; in de nieuwe tekst van
het Credo, zoals we die sinds de liturgievernieuwing bidden, staat: „En
in één Heer Jesus Christus" (in de Twaalf artikelen staat: „In onze
Heer ...") : door Jesus Christus als De Heer te belijden i.p.v. onze of
mijn Heer vertoont de belijdenis een soortgelijk streven als de doxologie: Christus' Heer-zijn wordt niet vanuit mij of ons bepaald: omdat Hij
is aangesteld tot Heer over alles en allen, is Hij met veel meer reden
ook mijn Heer. De belijdenis spreekt meestal in de 'wij'-vorm (het
begin „Ik geloof" stamt uit de doopbelijdenissen) , want ze wordt af ge
legd in en voor de gemeenschap. De belijdenis vertoont tenslotte meer
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overeenkomst met de leerverkondiging dan met de gewone verkondiging: als belijdenis der gemeenschap heeft ze tot doel, de continuïteit
van het geloof in een eenvoudige daad altijd weer te doen ervaren, ze
wil een korte samenvatting zijn van de geloofsinhoud, ze wil zodoende
een teken van eenheid zijn, eenheid in de geschiedenis en eenheid in
gelijktijdigheid. Het genre van de belijdenis heeft in de loop der eeuwen
veranderingen ondergaan: de conciliaire belijdenissen, zoals bv. van
Chalcedon en latere concilies, zijn veel technischer in hun formuleringen en het klimaat ervan verandert. Nicea begint aldus: „Wij geloven
in één God ...'. Chalcedon heeft volgende inleiding: „De heilige
vaders volgend, leren wij allen eendrachtig onze Heer Jesus Christus
als één en dezelfde Zoon te belden''. Het belijden wordt inhoud van
het leren, de teneur van de tekst wordt primair door het leren bepaald.
Daarom zullen deze teksten in de liturgie niet gebruikt worden.
In al deze vormen spreekt zich het concrete geloof der Kerk uit.
Daarom hebben al deze vormen ook (niet alleen) een dogmatisch
karakter. Zo legt bv. het gebed als vorm een grondnorm van ons geloof
bloot, ni. dat we in het geloof geconfronteerd worden met de levende
God in een persoonlijke verhouding: het 'LI' waarmee God wordt aangesproken, onderstreept dat we in ons geloof niet alleen worden geplaatst voor de prediking over God, maar dat in die prediking de levende Heer zelf aanwezig is en de eigenlijke verkondiger is. Zodat van
hieruit bv. licht valt op de verrijzenis van Christus: Zijn voortleven is
niet slechts ons spreken-over-Hem, maar in ons spreken-over-Hem
openbaart Hij Zijn tegenwoordigheid in de Kerk.
Van hieruit komen we tot het dogma in zijn meer bijzondere betekenis als formule. In het geformuleerde dogma gaat het om de geloofsnormering als zodanig. Hoewel het geloven meer omvat dan alleen
maar kennen, hoort dir laatste er wezenlijk toe. Waar dus dit leven zich
— om allerlei redenen — op zichzelf bezint, ontmoet het in die bezinning zijn eigen inhoudelijke norm. Deze norm wordt in het concrete
geloof onmiddellijk en intuïtief gekend en kan als zodanig nooit in een
formule worden omvat. De dogmatische formule krijgt dus pas haar
inhoud, wanneer we haar beoordelen in de samenhang van heel het
kerkelijk leven, en met name in het geheel van de andere geloofsuitingen. Het gaat in de dogmatische formule niet om een rationalistisch
aandoend vastleggen der geloofswaarheid op de wijze van stellingen.
In het dogma gaat het er juist om, de meerwaarde van de geloof swerkelijkheid tegenover de eenzijdigheden en beperkingen van de mense
lijke rede aan het woord te doen komen: dat God Vader is, kan op
allerlei wijzen worden uitgelegd, zodat het woord 'Vader' dan in
oneigenlijke zin wordt gebruikt. Dat God Vader is in de eigenlijke zin
van het woord, impliceert een ontzagwekkend geheim, want daardoor
wordt ook iets ontzagwekkends over onszelf uitgesproken met alle
consequenties die daaruit volgen. En maar al te gemakkelijk ontvlucht
de mens die consequenties. De imperatief van het eerste en tweede
gebod (cfr. Mark. 12, 28 - 31) bevat in zich de indicatief van Gods
Vader-zijn en ons zoon-zijn-in-Christus. Het dogma formuleert expres-
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sis verbis de indicatief van de imperatief die het geloof is. En de eigen
inhoudelijkheid der dogmatische begrippen — Vader, persoon, natuur
etc. — heeft een dienende functie, voorzover ze ons de richting aanwijst waarin de heilswerkelijkheid door ons benaderd moet worden in
denken en spreken. De dogmatische formule staat gericht op de volheid
der heilswerkelijkheid, daar ze geschiedt vanuit de levende geloofs
intuïtie, die altijd totaal is. Hierin ligt de reden voor het onderscheid
dat men maakt tussen de formule van het dogma, de zg. representatie,
en zijn affirmatie: voor het begrijpen van het dogma van Trente over
de transsubstantiatie is het inderdaad niet voldoende, zich uitsluitend
tot de formule te beperken, maar moet gevraagd worden: wat wilde het
concilie nu eigenlijk zeggen? Maar dit onderscheid kan men ook niet
weer zo benadrukken, als zou de formule in laatste instantie volkomen
relatief zijn, want dit zou neerkomen op een zuiver nominalisme: het
modernisme neigde heel sterk tot deze opvatting. Het onderscheid
representatie - affirmatie is op het niveau van de leer hetzelfde als wat
we in de sacramenten hebben tussen het sacramentele symbool en de
inhoud van de sacramenten.
De dogmatische formule is geloofsformule d.w.z. het formuleren is
een daad van geloof. De mens gelooft als mens met zijn ervaring,
logica, meegebrachte begrippen, voorstellingen en denkperspectieven:
maar deze perspectieven worden in de gelovige gericht d.w.z. in hun
tekenwaarde veranderd, verdiept, doordat ze uitdrukking zijn van een
belijdenis en lovende vertolking van Jesus Christus. Het dogma spreekt
niet slechts over het heilsgebeuren van buiten af (dat kan een godsdiensthistoricus ook) , maar het spreekt over die werkelijkheid vanuit
die werkelijkheid: de dogmatische formule is er juist om dit levend contact ook reflex — conform de aard van de mens — te beleven en te
consolideren. De dogmatische formule staat zodoende gericht op het
mysterie van God en de mens, ze verwijst de gelovige mens boven en
buiten zichzelf. De geloofskennis is, zoals alle kennis, intentioneel,
d.w.z. ze is een gerichtheid (intentio) op de werkelijkheid, voorzover
deze meer en anders is als ikzelf. Zo zou men al het voorafgaande kort
aldus kunnen samenvatten: in de dogma's van de Kerk manifesteert
zich op reflex niveau en in de vorm van begrippen de eindterm waarop
de intentionaliteit van heel de geloofskennis en -verkondiging gericht
staat. Zodat in het dogma niet alleen de gelovige Kerk aan het woord
komt, maar op de eerste plaats ook het mysterie zelf dat zich in zijn
onuitwijkbaarheid aan de gelovende Kerk oplegt.
Hoewel het dogma geloofsformule is, spreekt zich daarin toch ook
de historische Kerk uit: de formule is weerspiegeling van de geloofsverdieping in een bepaalde periode: Vaticanum II moet anders spreken
dan Nicea. In die zin is er verschil tussen de dogmatische en bijbelse
begrippen. Deze laatste zijn ook historisch bepaald, maar vormen tegelijkertijd de uitdrukking van een onherhaalbaar gebeuren: ze zijn neerslag van de onmiddellijke ontmoeting met de historische Jesus in leven
en verheerlijking, zodat ze ook op het niveau van de vertolking normerend zijn voor de na-apostolische Kerk. En Nicea èn Vaticanum II
zullen beide zich moeten laten inspireren door de H. Schrift. Of nauw-
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keuriger geformuleerd: de bezinning op de Schrift wijst ons het perspectief waarin de Kerk zich op de tegenwoordigheid van het steeds
actuele spreken Gods in de harten der gelovigen heeft te bezinnen.
Dit actuele spreken van de Geest (de bijbelse fundering hiervan ligt
o.a. in Joan. 6, 44; 14, 16 --17. 26; 16, 13 - 14; 1 Joan. 2, 20. 27) manifesteert zich op allerlei niveaus en manieren: hieronder neemt het dogma een belangrijke plaats in.
Voordat we op ons laatste punt ingaan betreffende de inhoud van
het dogma, nog een enkel woord over de plaats der dogmatische
uitspraak in het geheel der geloofsuitingen der Kerk. Er werd reeds op
gewezen hoe de eerste concilies in hun dogmatische uitspraken een
belijdenis afleggen. De dogmatische uitspraken van de Kerk zijn geloofsbelijdenissen, waaraan weliswaar de theologische reflexie belangrijk heeft bijgedragen, maar waarin het niet om de reflexie als zodanig
gaat. Daarom moet het dogma altijd in nauw contact blijven met de
andere geloofsuitingen der Kerk. Anders is er het gevaar dat een
dogmatische uitspraak zich gaat isoleren en tengevolge daarvan ook in
de wijze van vertolken veel te technisch wordt. Bovendien verzelfstandigt zich dan in de dogmatische uitspraak een element dat weliswaar in
alle belijdenissen aanwezig is en moet zijn, nl. het moment van ontkenning en scheiding: inhoud van de dogmatische formule wordt dan de
ontkenning van andere leerstellingen. De nadruk op de ontkenning
bemoeilijkt dan in belangrijke mate het gezond functioneren van het
dogma in het geheel der geloofsuitingen: een beroemd voorbeeld is het
aan Athanasius toegeschreven symbolum 'Quicumque'.
Een nauwere aansluiting der dogmatische formuleringen aan het
concrete geloofsleven der Kerk maakt mogelijk dat er in de dogmatische formuleringen een zekere pluriformiteit kan bestaan: de Triniteitstheologie der Oosterse Kerken heeft een ander karakter dan die
van de Latijnse Kerk. De eenheid van belijden is niet hetzelfde als de
uniformiteit der formuleringen: Rome heeft bv. nooit het 'Filioque' als
liturgische geloofsbelijdenis aan het Oosten voorgeschreven. Hieruit
volgt voor de oecumenische situatie een belangrijke conclusie: het is
heel goed mogelijk dat datgene wat in de ene Kerk heel duidelijk naar
voren komt in een negatief gestelde dogmatische uitspraak, in een afgescheiden Kerk wordt beleden in gebed en doxologie. Men zal zich
moeten afvragen of de afwijzing van een dogmatische formule ook een
afwijzing is van datgene wat de dogmatische formule eigenlijk wil
belijden. De pluriformiteit der dogmatische formules is ook vanuit de
inhoud noodzakelijk: de verhouding tussen episcopaat en primaat bv.
kan nooit in één formule adequaat worden uitgedrukt. Schlink haalt als
voorbeeld het simul iustus et peccator aan. Hij ziet hierin een uitspraak
waarin zich vooral de onmiddellijke levenservaring weerspiegelt: als
zodanig is ze in de hele christenheid aanwezig. Ziet men deze uitspraak
echter als een ontologische uitspraak van de christelijke existentie, dan
zou dat een ontkenning impliceren van de heiligende werking van
genade en doop, hetgeen niet de bedoeling was van deze formule.
Daarom is het voor de huidige theologie zeer belangrijk dat men de
oorsprong, de bedoeling en de plaats van de dogmatische formuleringen
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in het leven van de Kerk nauwkeurig onderzoekt; dat duidelijk aan
het licht wordt gebracht, waar het in die formuleringen eigenlijk om
gaat, wat de eigenlijke geïntendeerde inhoud van het dogma is. En dit
voert tot een laatste vraag betreffende het dogma als inhoud: welke
dogma's zijn er? Wat is de gemeenschappelijke inhoud der dogma's?
Mag men eigenlijk wel praten over dogma's? Is er niet eigenlijk maar
één dogma, waartoe alles kan worden teruggevoerd?
Op het eerste gezicht zijn er veel dogma's: de verrijzenis des Heren,
de Drieëenheid, de onverschuldigdheid der genade, de zondenvergeving, de onfeilbaarheid der Kerk in haar leergezag, de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie, etc. Hier moet natuurlijk een
samenhang bestaan. Vaticanum I zegt dat de theologie kan doordringen tot een vruchtbaar verstaan der geloofsgeheimen, niet alleen vanuit
de analogie met de natuurlijke kennis, maar ook vanuit de band die
bestaat tussen de geheimen onderling en tussen de geheimen en de
uiteindelijke bestemming van de mens. K. Rahner heeft hierover enkele
jaren geleden een uitgebreide studie gepubliceerd (zie Schriften z.
Theologie, IV, pp. 51 -- 99) , waarin hij tot deze conclusie komt: er zijn
eigenlijk maar drie grondgeheimen, waarvan al het andere afhangt,
of om in onze vroeger gebruikte terminologie te spreken: de eindterm
waarop de intentionaliteit van heel de geloofsverkondiging ( Schrift en
Overlevering) gericht staat, is het mysterie van de drieëne God, Die
Zich juist als drieëen totaal in Christus Jesus aan ons geeft en ons
nabij wil zijn. Drieëenheid, menswording en genadeleven ( met de
voltooiing ervan in het hiernamaals) vormen de eigenlijke kern waar
het op aan komt. De oude geloofssymbolen komen inhoudelijk op deze
drie punten neer. Het zijn ook deze drie hoofdelementen die in de
Schriftuur duidelijk naar voren komen. Hierbij kan dan wat betreft de
Triniteit worden opgemerkt dat de Schrift de drie functies van Gods
handelen aan ons niet in ons geschapen-zijn fundeert, maar als goddelijke modaliteiten ziet, hierdoor dus het door de Kerk afgewezen modalisme (de leer nl. dat Gods Vader-zijn alleen vanuit ons bepaald
wordt) overstijgend. Vanuit dit kern-dogma laten zich inderdaad de
overige punten heel zinvol toelichten. Zo zou bv. de dogmatische leer
aangaande de erfzonde veel zinvoller zijn, wanneer men dit leerstuk
ziet als weergave en duiding van die geloofservaring, die de Kerk in de
ontmoeting met Christus altijd weer maakt: de ontmoeting met de
Heilige Gods legt in onszelf een dimensie en situatie bloot, waarin we
een fundamentele onmacht en zelfs houding van verzet tegen God hebben en waaruit we alleen door het geloof worden bevrijd. De erfzondeleer is een negatieve uitdrukking van de heilsnoodzakelijkheid van het
geloof in Christus als de enige weg tot verlossing. Waar God in de
menswording zijn eigen anonimiteit doorbreekt, en dus onze min of
meer valse voorstellingen over Hem ontmaskert, wordt dus Zijn anonimiteit in ons doorbroken. Het Woord Gods — de bijbelse uitdrukking
voor heel het gebeuren waarin God Zichzelf aan ons geeft — wordt
daarom ook vergeleken met een zwaard (Ef. . 6, 17; Hebr. 4, 12) : het is
niet op de eerste plaats antwoord op de vragen die wij stellen, maar het
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confronteert ons allereerst met de vraag die God ons stelt en is daarom
ook een bevrijdend antwoord, omdat het ons het perspectief bloot legt
waarin ons bestaan door God is bedoeld. In die zin staat God tegenover ons, en de concrete gestalte van dit 'tegenover' is Jesus Christus.
Doordat God mens is geworden in Jesus van Nazareth, is de Christus
tegelijk op een van ons uit onherleidbare wijze vraag en antwoord.
Deze onherleidbaarheid werkt zich op het plan van de reflexe geloofsverkondiging o.a. uit in het dogma. Het dogma fungeert zodoende
terwille van de concrete zelfgave van God in Jesus Christus en de
concrete geloofsintuïtie van de Kerk. Het dogma moet dus in die zin
gerelativeerd worden, dat het in zichzelf geen zin heeft, maar moet
functioneren in dienst van een Persoon, de levende Heer in de Kerk.
Met de dogmatische begrippen gebeurt op het niveau der verkondiging
ongeveer hetzelfde als wat in de Eucharistie met brood en wijn geschiedt: doordat Jesus Christus in zijn menselijk bestaan niets anders is
als zelfgave Gods aan ons en daarom tegelijk totale overgave van de
mens aan zijn God (vgl. 2 Kor. 1, 19 - 20) , kan Hij brood en wijn zo
radicaal in dienst nemen, dat ze helemaal van Hem worden; ze zijn
helemaal van Hem doordat ze uitsluitend naar Hem verwijzen. Zo
mogen we de dogma's niet zien als waarheden op zich (dit zou dezelfde
fout zijn als te zeggen: in de Eucharistie ontvangen we gewoon brood) :
hun enige realiteit en waarheid hebben ze in hun gedragen worden
door de onmiddellijke intuïtie van de gelovende Kerk. Als Trente het
woord substantie gebruikt om het eucharistisch geheim te vertolken,
dan gaat het niet om een filosofisch probleem, maar een filosofische
uitdrukking wordt overgenomen om drager te zijn van deze geloofsintuïtie, dat nl, de tegenwoordigheid des Heren in de Eucharistie meer
is dan onze belijdenis daarvan en tegelijk een tegenwoordigheid van
gever en gave. Inzoverre verwijst ook het speciale dogma der Eucharistie ons weer terug naar het centrale geloofsmysterie.
Zodoende kan men onderscheid maken tussen verschillende niveaus
in het dogma. Dit blijkt al uit het feit hoe verschillende dogma's in de
loop der tijden in het leven der Kerk hebben gefungeerd: het geloof van
Nicea en Chalcedon staat dan toch op een hoger niveau dan bv. de
dogmatische uitspraak van het concilie van Vienne (1311 -. 1312) , dat
de ziel uit zichzelf en wezenlijk vorm van het lichaam is. Hier ligt dan
ook een mogelijkheid tot beantwoording van de vraag naar de interpretatie van het dogma. Juist omdat het dogma fungeert tegen de
achtergrond van de onmiddellijke geloofsintuïtie, die uiteraard alomvattender is dan de bepaalde dogmatische uitspraak, zal meestal in een
latere periode de eigenlijke portée — en dus ook beperktheid — van een
vroeger gedane uitspraak helemaal duidelijk worden. Dogma's worden
vaak geformuleerd in zeer bewogen tijden van geloofsstrijd, zodat
dogma's als intuïtieve reacties tegen bepaalde eenzijdigheden zelf ook
eenzijdig kunnen zijn. In de onfeilbaarheidsuitspraak van Vaticanum I
is de passus waarin gezegd wordt dat de paus onfeilbaar is „non ex
consensu Ecclesiae" (zonder dat de Kerk, zoals in een parlement, haar
fiat aan een pauselijke uitspraak zou moeten geven, wil die uitspraak
onfeilbaar zijn), in zoverre juist, als daarmee bedoeld wordt dat de
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Kerk geen parlement is, maar inzoverre eenzijdig als daarmee al te
gemakkelijk de suggestie kan worden gewekt alsof de paus naar eigen
goeddunken zou kunnen definiëren; de definitie sluit deze eenzijdigheid
elders uit, waar ze zegt dat de paus alleen onfeilbaar is in zijn relatie
tot de Kerk en niet daarbuiten. De onfeilbaarheid speelt zich af binnen
de collegialiteit van de hele Kerk. Zodoende brengt het concrete leven
der Kerk steeds weer correcties aan, die het mogelijk maken vroeger
gedane uitspraken altijd binnen het geheel van de geloofswerkelijkheid
te blijven zien. Latere ervaringen stellen ons ook in staat te onderkennen wat in een dogmatische uitspraak tijdgebonden voorstelling was en
wat tot de blijvende affirmatie behoort. Dat dit proces met schokken
gepaard gaat en moet gaan, ervaren we heden ten dage duidelijk.
Samenvattend kunnen we het volgende stellen: kerninhoud van het
christelijk geloof is dat in Jesus van Nazareth God zèlf ons direct en
uiteindelijk tegemoet is getreden, dat ons mens-zijn in Hem zijn eigenlijke zin heeft gekregen als bestaan voor en met de Ander. Jesus van
Nazareth is niet een willekeurige mens van voor twintig eeuwen, die
alleen maar een goed voorbeeld heeft gegeven, zoals de liberale theologie in de vorige eeuw dit meende. Hij is ook niet het eindresultaat van
een immanente evolutie van de menselijke geschiedenis: als mens is Hij
Woord en Zoon Gods. Als Woord en Zoon van de levende God is Hij
zelf ook levend en verrezen uit de dood. De concrete gestalte van de
levende Heer hier op aarde te zijn, is de kernopdracht van de Kerk.
Zij moet in heel het complex geloofsuitingen van gebed, leer, verkondiging, belijdenis en dienstbetoon de Heer aan de wereld tonen. Maar
het moet altijd de Heer zijn die zij toont. Daarom is haar leven genor
meerd vanuit de openbaring. Ook aan deze normering moet altijd weer
gestalte gegeven worden conform de eisen van de tijd. Dit normeren
krijgt een eigen gestalte op het bewust niveau van de dogmatische
uitspraak. De dogmatische uitspraak kan alleen vruchtbaar functioneren binnen de totaliteit van het hele geloofsleven. Waar ze een
geïsoleerd bestaan gaat voeren (en in het theologiseren is dit allerminst
uitgesloten) , krijgt ze het karakter van een abstracte stelling. De dogmatische uitspraak heeft alleen zin, wanneer ze als middel fungeert
waardoor het levende Woord Gods zich in zijn meerwaarde t.a.v. alle
menselijke theologie aan de Kerk te ervaren geeft. Door het dogma
bedient zich de Geest des Heren van de kerkelijke theologie, om de
Kerk te verwijzen naar Hem die meer is dan alle theologie en dogma.
Zodoende is het dogma niet alleen een afwijzing van dwaling (en dus
afgrenzend), maar het is een daad waardoor de gelovende Kerk zich
alleen begrensd wil weten door de omvang van het Woord Gods.
Zodat ook de dogmatische formule juist hierin onfeilbaar is, dat ze niet
uiteindelijk is.

De huidige crisis in de E.E.G.
F. W. J. KRIELLAARS

ANNEER men zich afvraagt waarom toch telkens zovele moeilijkheden in de E.E.G. naar voren komen, vaak scherpe
meningsverschillen tussen de Zes blijken te bestaan en soms zelfs
ernstige conflicten optreden, moet men bedenken dat het E.E.G.-verdrag in vele opzichten slechts het karakter van een raam-verdrag
draagt. De verwezenlijking van de Europese economische gemeenschap
kon en kan derhalve niet een als het ware automatisch en geruisloos
verlopend proces zijn. Telkens en ten aanzien van talloze onderwerpen
en problemen moesten en moeten beslissingen worden getroffen en wel
vooral door het hoogste orgaan van de E.E.G., de Raad van Ministers,
op basis van voorstellen van de Europese Commissie. Van de aanvang
af was te voorzien dat het bereiken van een akkoord in de Raad in vele
gevallen bijzonder moeilijk zou zijn: de belangen, op korte en lange
termijn, van de afzonderlijke landen lopen vaak niet parallel, elk land
laat zich ook door allerlei overwegingen en motieven van politieke aard
leiden, enz.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de E.E.G. zich zo nu en dan in
een kritieke situatie heeft bevonden, welke slechts na verloop van tijd,
met veel moeite en via de weg van compromissen kon worden overwonnen. Als men op deze tijdelijke impassen of crisis-situaties terug
ziet, blijkt dat deze vaak ten nauwste verband hielden met landbouwpolitieke onderwerpen. De totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt en beleid voor de agrarische produkten is nu eenmaal een
formidabele opgave. Elk land moet een steeds groter deel van zijn
zelfstandigheid op het vlak van het landbouwbeleid opgeven en in
toenemende mate de beslissingen overlaten aan de gemeenschap, d.w.z.
aan de Europese commissie en vooral aan de Raad.
Vele, vaak moeizame en langdurige zittingen bleken in de verstreken
jaren noodzakelijk voordat de Raad het over een aantal belangrijke
landbouwpolitieke besluiten eens kon worden. Men spreekt in dit verband van de zgn. marathon-zittingen, welke in 1961, 1963 en 1964
plaats vonden en tegen of kort na de jaarwisseling konden worden
afgesloten met beslissingen in de vorm van een 'package deal'. De toen
genomen beslissingen hadden vooral betrekking op de invoering van
gemeenschappelijke marktregelingen voor een groot aantal land- en
tuinbouwprodukten, de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het niveau en tijdstip van doorvoering van de gemeenschappelijke graanprijzen.
* * *

Vanaf 1 juli 1965 verkeert de E.E.G. weer in een ernstige crisis,
opnieuw naar aanleiding van problemen in de agrarische sector. Zij
ontstond, toen in de nacht van 30 juni Frankrijk verklaarde niet bereid

1060

DE HUIDIGE CRISIS IN DE E.E.G.

te zijn tot voortzetting van de besprekingen ('onderhandelingen') over
de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Van Franse zijde werd gesteld dat dit vraagstuk uiterlijk 30 juni overeenkomstig
de bepalingen van financieel reglement nr. 25 en wel tot 1970, d.w.z.
voor het gehele resterende deel van de overgangsperiode, had moeten
zijn geregeld. Nu echter, zo was het Franse standpunt, diverse E.E.G.landen zich niet aan de gemaakte afspraken wilden houden, had het
geen zin de vergadering voort te zetten, De Franse regering zou hieruit
„haar consequenties trekken"; zij is sedertdien de politiek van de lege
stoel gaan toepassen met name daar waar nieuwe beslissingen zouden
moeten worden voorbereid of genomen.
Het is, terwille van een zo goed mogelijke verklaring van Frankrijks
houding, nodig eerst een en ander te vermelden omtrent het financiële
reglement van 14 januari 1962, de E.E.G.-besluiten van 15 december
1964 en de voorstellen der commissie van 31 maart 1965 met betrekking
tot de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid.
Een belangrijk onderdeel van het akkoord van 14 januari 1962
vormde de verordening inzake de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid, bekend als het financiële reglement nr. 25. Daarin
was o.a. bepaald dat in het eindstadium de ontvangsten, verkregen uit
heffingen op de invoer van agrarische produkten uit niet-E.E.G.-landen, ten goede zouden komen aan de gemeenschap. Deze heffingen
zouden dan eigen inkomsten van de gemeenschap vormen, doch dit
vergde nog de goedkeuring van de nationale Parlementen. In het eindstadium zouden ook de financiële consequenties van het E.E.G.-landbouwbeleid volledig door de gemeenschap — via het zgn. landbouwfonds — worden gedragen. Wat de overgangsperiode betreft was o.a.
overeengekomen dat de bijdragen van de afzonderlijke lid-staten ten
gunste van het landbouwfonds zouden worden vastgesteld op basis van
2 verdeelsleutels. De eerste was die van artikel 200 van het verdrag
(Nederland 7,8% evenals België; de grote landen ieder 28% ) , de
tweede die van de zgn. netto-importen uit derde landen. Deze tweede
sleutel hield in dat naarmate een land voor de verschillende groepen
van agrarische produkten grotere hoeveelheden van buiten de E.E.G.
invoerde, het een grotere bijdrage voor het landbouwfonds zou moeten
opbrengen. Hoe deze sleutels in concreto zouden moeten worden
gehanteerd, was in deze verordening echter slechts tot 30 juni 1965
geregeld.
Op 15 december 1964 trof de Raad, na langdurige tegenstand van
Duitse zijde, beslissingen omtrent het gemeenschappelijk niveau van de
graanprijzen en de doorvoering daarvan per 1 juli 1967. Vanaf die
datum zouden ook de financiële consequenties van het beleid in de
sector van de granen (en voor de dierlijke veredelingsprodukten)
geheel voor rekening van het E.E.G.-landbouwfonds komen. De commissie kreeg opdracht vóór 1 april 1965 voorstellen bij de Raad in te
dienen inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 1 juli 1965, waarbij zij o.a. rekening zou moeten houden
met:
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* de omstandigheid dat het financiële reglement geen concrete voorzieningen bevatte voor de overgangsperiode na 30 juni 1965;
* de invoering van de gemeenschappelijke graanprijzen per 1 juli 1967;
* de limitering van de Italiaanse bijdrage voor het landbouwfonds tot
18% (1965/66) en 22% (1966/67) ;
* de grote betekenis, door de Raad op 23 december 1963 bij de besprekingen over het landbouwfonds toegekend aan het vraagstuk
van de versterking der budgettaire bevoegdheden van het Europese
Parlement.
Op 31 maart j.l. diende de commissie haar voorstellen bij de Raad in:
zij bestonden uit 3 gedeelten maar deze werden door de commissie als
één onverbrekelijk geheel aangemerkt. De voorstellen omvatten namelijk:
-- de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf
1 juli 1965;
— het creëren van eigen financiële middelen van de gemeenschap: de
inkomsten uit invoerheffingen op agrarische produkten ( reeds vanaf
1 juli 1967) en uit de douanerechten op alle, vooral industriële produkten;
— een uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement,
met name op het terrein van de budgettaire controle.
Deze commissie-voorstellen gaven aanleiding tot zeer uiteenlopende
reacties. De officiële Franse reactie was het felst: de commissie was
haar opdracht en taak te buiten gegaan; zij had zich moeten beperken
tot de materie van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en had hieraan zeker niet mogen koppelen het scheppen
van eigen inkomsten van de gemeenschap en uitbreiding van de functie
van het Parlement. Daarbij komt, en daartegen zijn de bezwaren van
Frankrijk wellicht vooral gericht, dat bij doorvoering van deze voorstellen de positie en invloed van de Europese commissie in feite aanzienlijk
versterkt zouden worden.
Het Europese Parlement zelf was van oordeel dat de commissie in
haar voorstellen betreffende de bevoegdheden van het Parlement niet
ver genoeg was gegaan. Ook de Tweede Kamer in Nederland sprak
zich, via een motie, uit voor de ondeelbaarheid van de voorstellen en
voor een aanmerkelijke uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement.
De vergadering van de Raad op het einde van juni stond onder voorzitterschap van de Franse minister van buitenlandse zaken Couve de
Murville en aan de orde was de bespreking van de financiering van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid, d.w.z. het eerste deel van de
genoemde commissie-voorstellen. Maar, zoals in de E.E.G.-onderhandelingen gebruikelijk is, door verschillende landen werden daaraan
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allerlei andere, agrarische en niet-agrarische, onderwerpen op een of
andere wijze gekoppeld.
Zo eiste Nederland dat de invoering van de gemeenschappelijke
markt en financiering voor alle belangrijke agrarische podukten op
hetzelfde tijdstip zou ingaan en dat de E.E.G. het vraagstuk van de
nationale subsidies voor land- en tuinbouw op korte termijn zou aanpakken. Nederland bleef ook staan op de ondeelbaarheid van de 3
voorstellen en op vergroting der bevoegdheden van het Parlement.
Duitsland wilde een versnelde verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt voor agrarische produkten wel aanvaarden mits de economische gemeenschap voor andere produkten even snel gerealiseerd
zou worden, o.a. door invoering van een gemeenschappelijke handelspolitiek ( ook tegenover Oosteuropese landen) en harmonisatie van
belastingen, speciaal van de omzetbelasting. Ook zouden bepaalde afspraken betreffende de houding van de E.E.G. ten aanzien van de
Kennedyonderhandelingen gemaakt moeten worden. Bovendien achtte
dit land een 'eerlijke' verdeling van de financiële lasten voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid over de afzonderlijke landen noodzakelijk en wilde het zekere toezeggingen met betrekking tot nog te treffen
beslissingen voor melk en suikerbieten.
Italië — dat zich evenals Duitsland (op het laatste moment) uitsprak
kwam met heel
voor versterking van de positie van het Parlement
wat speciale verlangens, zoals dat ook het geval was geweest bij de
onderhandelingen welke voorafgingen aan het akkoord van 15 december 1964. Deze verlangens betroffen vooral het op korte termijn treffen
van beslissingen — in door Italië gewenste richtingen — voor groenten
en fruit, oliën en vetten, rijst, tabak, e.d., d.w.z. voor produkten welke
voor dit land van speciale betekenis zijn. Ook eiste het zodanige voorzieningen op het vlak van de financiering van het landbouwbeleid dat
het relatief arme Italië meer uit het landbouwfonds zou ontvangen en
minder voor dit fonds zou behoeven bij te dragen. De verdeelsleutel
van de netto-importen bevalt Italië hoe langer hoe minder: het is
immers juist in de meest recente jaren een bijzonder grote importeur
geworden vooral van voergranen en vlees. Met het oog hierop wilde
Italië dat nu slechts beslissingen genomen zouden worden voor één of
hoogstens twee jaar. Dit land zag dan meer mogelijkheden tot realisering van zijn speciale wensen en bovendien was de Italiaanse bijdrage voor het fonds voor 1965/66 en 1966/67 reeds in december 1964
beperkt tot maximum 18%, resp. 22% (in de 2 voorafgaande jaren lag
de bijdrage van Italië op 28 a 29% ) .
Frankrijk had zich van het begin af aan op het standpunt gesteld dat
de Raad besluiten zou moeten nemen omtrent de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid op basis van reglement 25 zonder
dat daaraan beslissingen op andere terreinen (zoals omtrent de positie
van het Parlement) zouden mogen worden gekoppeld. Om aan deze
koppeling alle grond te ontnemen keerde Frankrijk zich tegen de commissie-voorstellen voorzover deze voorzagen in het scheppen van eigen
gemeenschapsmiddelen vóór 1970. Ook de inkomsten uit de heffingen
op van buiten de E.E.G. ingevoerde agrarische produkten zouden pas
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vanaf 1970 naar de gemeenschap mogen vloeien (aanvankelijk had
Frankrijk voor een snelle 'vergemeenschappelijking' van deze inkomsten geijverd). Maar wel eiste Frankrijk dat:
* de Raad nu, nog vóór 1 juli, beslissingen zou nemen over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en wel voor de
gehele overgangsperiode;
* de financiële consequenties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor een steeds groter deel en spoedig, voor zoveel mogelijk
produkten reeds vanaf 1 juli 1967, volledig door het landbouwfonds
zouden worden gedragen;
* de bijdrage van een land voor het landbouwfonds groter zou zijn
naarmate het meer agrarische produkten uit derde landen zou importeren.
Bij het treffen van deze beslissingen heeft Frankrijk grote materiële
belangen. Dit land beschikt over bijna 50% van het landbouwareaal
van de E.E.G. en over nog ruime mogelijkheden voor verhoging van de
agrarische produktie. Nu reeds heeft Frankrijk van bepaalde landbouwprodukten export-overschotten en voor diverse andere produkten
zijn deze te verwachten. Het Franse landbouwbeleid en het nieuwe
economische plan gaan uit van een beduidende expansie van de landbouwproduktie. Doch dit vergt ruimere afzetmogelijkheden: deze moeten gevonden worden door de (snelle) totstandbrenging van de gemeenschappelijke landbouwmarkt; voorzover Frankrijk dan toch nog
op de wereldmarkt afzet zou moeten vinden tegen de daar geldende
( meestal lage) prijzen, zou de gemeenschap voor de daarbij geleden
verliezen moeten opkomen. Vandaar de hardnekkige pogingen van
Frankrijk om in E.E.G.-verband te komen tot vaststelling en doorvoering van gemeenschappelijke prijzen van de grote landbouwprodukten op korte termijn en zo spoedig mogelijk volledige financiering van
het landbouwbeleid door de E.E.G. en 'bestraffing' van de landen die
grote hoeveelheden uit derde landen importeren. Dit laatste zou kunnen geschieden via de afdracht van de gelden, bij deze importen
verkregen, aan Brussel (maar dan zouden het eigen E.E.G.-inkomsten
worden met alle politieke implicaties van dien!) of via versterking van
de tweede verdeelsleutel, die van de netto-importen.
Luxemburg en ook België (minister Spaak!) stonden in de vergadering van 30 juni aanzienlijk dichter bij Frankrijk dan de andere landen.
Zij voelden veel voor het nemen van besluiten, welke zich goeddeels
zouden beperken tot de financiering van het landbouwbeleid voor de
gehele overgangsperiode op die onderdelen waarover reglement nr. 25
geen concrete regelingen bevatte.
Waarom heeft Frankrijk nu in de nacht van 30 juni op 1 juli de
voortzetting van de bespreking geblokkeerd en daarmee een crisis
uitgelokt en veroorzaakt? Mede omdat dit besluit ongetwijfeld door
President de Gaulle zelf is genomen, houdt het aangeven van de Franse
beweegreden en motieven diverse elementen van vermoedens en gissingen in.
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Frankrijk zou zeer gebaat zijn bij een snelle verwezenlijking van de
gemeenschappelijke landbouwmarkt en -politiek, de gemeenschappelijke financiering daarvan inbegrepen, maar het wil daarvoor geen
grote concessies doen, zeker niet op het politieke vlak. Het meent dat
de andere E.E.G.-landen verplicht waren (reeds op 30 juni) mee te
werken aan beslissingen omtrent de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid tot eind 1969, zulks op grond van het financiële
reglement. Hiertoe echter waren op deze vergadering Nederland,
Duitsland en Italië niet bereid; zij wilden slechts meewerken aan besluiten voor hoogstens 2 jaar en dan nog onder allerlei voorwaarden.
Frankrijk was reeds eerder op de hoogte van de Nederlandse eis dat
aan het Parlement grotere bevoegdheden zouden moeten worden verleend. Het was echter verstoord over de Duitse steun aan dit verlangen
en over de Duitse eisen, speciaal die op het handelspolitieke terrein,
gemeenschappelijke handelspolitiek en Kennedy-onderhandelingen.
Frankrijk was ook ontstemd over de hardnekkigheid van Italië —
ondanks zekere Franse concessies — ten aanzien van de verdeelsleutel
der netto-exporten. Frankrijk vreesde dat, bij voortzetting van de
besprekingen, een akkoord omtrent de financiering slechts bereikt zou
kunnen worden als Frankrijk diverse concessies zou doen en dat dan
nog slechts beslissingen voor 2 jaar mogelijk zouden zijn. Dit zou
betekenen dat Frankrijk bij de onderhandelingen over de regelingen
daarna telkens opnieuw geconfronteerd zou worden met allerlei eisen
en voorwaarden van andere landen (en dat terwijl vanaf 1966 de
unanimiteitsregel zou verdwijnen! ). Frankrijk zou dan telkens in verband met het vraagstuk van de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (waarbij grote materiële belangen van Frankrijk gemoeid zijn) in een dwangpositie gebracht kunnen worden, ook en
wellicht vooral op het politieke vlak: de positie van het Europese Parlement en die van de commissie.
Het is nagenoeg zeker dat juist met het oog op deze politieke achtergrond — de Franse, 'Gaullistische' afkeer van een ontwikkeling van de
E.E.G. in de richting van een grotere supra-nationaliteit — Frankrijk
nu de breuk heeft geforceerd. Frankrijk heeft zo het terrein en het
tijdstip van de strijd zelf uitgekozen; het meent hierbij sterk te staan
omdat het zich beroepen kan op de tekst van verordening nr. 25.
Daarmee is nu een openlijk conflict ontstaan. President de Gaulle
speelt hoog spel — maar hij is in Frankrijk de enige die het spel speelt
en hij laat de anderen niet in zijn kaarten kijken (de regeringen van de
andere landen zijn hiertoe niet in staat; zij zijn hiervoor te democratisch!). Hoe de crisis kan worden opgelost en hoe van verschillende
kanten gemanoeuvreerd moet worden is een onderwerp waarop wij
hier niet nader ingaan. We volstaan hier met als onze mening uit te
spreken dat de E.E.G. 'the point of no return' reeds heeft overschreden
en dat het uiteenvallen van de E.E.G. ondenkbaar is: geen land — en
dit geldt zeker ook voor Frankrijk — zou hierbij gebaat zijn.
19-7-1965.

Massamedia
in

democratische en totalitaire staten II
TH. LUYKX

Opvatting over 'persvrijheid' in totalitaire staten
communistische staten of volksdemocratieën behoren tot de categorie van
D
de totalitaire éénpartijstaten, waar de staatsmacht een monopolistische
ideologie verdedigt, die door één eenheidspartij wordt belichaamd. De commuE

nicatiemedia zijn er werktuigen in de handen van de overheid en hebben als
essentiële opdracht de onderdanen voor de enig aanvaarde staatsdoctrine te
winnen.
De 'dienende' functie die de communicatiemedia in communistische landen
vervullen, heeft, evenals de westerse individualistische opvatting, een lange
voorgeschiedenis. De persdictatoren uit het Ancien Régime en die van de
moderne totalitaire staten of communistische landen hebben zonder twijfel zeer
uiteenlopende idealen gekoesterd, maar hun opvatting over de 'ondergeschiktheid' van de communicatiemedia aan een door de Overheid als onaanvechtbaar
verklaarde 'waarheid', vertoont een opvallende gelijkenis. Alle autoritaire
theorieën inzake de functie van de communicatiemedia gaan immers uit van de
stelling dat de Overheid, die het staatsregime belichaamt, monopoliehoudster
is van de waarheid.
De persdictatoren uit het Ancien Régime, zoals Oliver Cromwell (1649 1658), Frederik II van Pruisen (1740 -1781) en later ook Napoleon I (1799 1814), vonden in de handhaving van hun persoonlijk staatsgezag een voldoende
motivering om elke discordante oppositiepers het zwijgen op te leggen 1).
De totalitaire regimes van tussen de twee wereldoorlogen, zowel het fascisme
als het nationaal-socialisme, gingen in de leer bij Hegel, die de staat een suprapersonaliteit noemde, welke tegenover de afzonderlijke enkelingen alle macht
bezit, omdat hij drager is van de volle waarheid. De communicatiemedia moesten dus ten dienste warden gesteld van deze staat en zijn leiders. In zijn bekende
redevoering over 'De Zending van de Journalist' van 10 oktober 1928 beweerde
Mussolini onomwonden dat er in de fascistische staat alleen plaats was voor een
fascistische pers: de fascistische idealen mogen alleen als richtsnoer dienen en
daaom moet de krant alles vezwijgen wat schadelijk is voor het regime en alles
onderstepen wat dit regime dienstig kan zijn. Bij Decreet van 26 februari 1928
werden trouwens al deze 'dienende' journalisten ingeschreven op een beroepsregister, dat van hen in feite staatsambtenaren maakte.
Onmiddellijk na de zg. Umbruch in Duitsland, in de aanvang van 1933, werd
hier aan de 'Gleichschaltung' van de communicatiemedia gewerkt. Op 4 oktober
1933 werd het 'Schriftleitergesetz' uitgevaardigd, waardoor de Duitse pers tot
„eine bffentliche Einrichtung" (art. 1), onder leiding van propagandaminister
J. Goebbels, werd uitgeroepen. Niets zou voortaan nog in de Duitse pers mogen
verschijnen „was geeignet war die Kraft des Deutschen Reiches nach aussen
1) Cfr. F. S. Siebert, Freedom of the Press in England, 1476 -1776, Urbana, University of Illinois Press, 1962; P. De Mendelssohn, Zeitungsstadt Berlin. Menschen
and Machte in der Geschichte der deutschen Presse, Berlin, 1960; E. D'Hautrive,
Napoléon ler et la Presse, in Revue des Deux Mondes, 1940.
26
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oder im Innern den Gemeinschaftswillen des deutschen Volkes, die deutsche
Wehrhaftigkeit ... zu schwachen" (art. 3) . Volgens Goebbels moest de pers
niets anders zijn dan ,,een klavier, waarop de regering naar hartelust spelen
kon" en de radio „een spreekbuis voor de politieke opleiding van het Duitse
volk". In die omstandigheden werden de Duitse journalisten nog juist lijdzame
mededelers van een bij voorbaat klaargemaakte propaganda 2) .
De uitspraken van Lenin en Stalin in verband met de functie van de communicatiemedia in hun socialistische staat verschillen niet essentieel van de uitspraken van Goebbels. Voor Lenin is de pers „een instrument tot uitbouw van
de socialistische staat", terwijl Stalin de pers noemde ,,het onafgebroken dagelijks gespreksmedium met de arbeidersmassa onder het strenge geleide van de
staat". Evenals voor het nationaal-socialisme vormen de communicatiemedia in
de communistische staten het middel bij uitstek om dagelijks te ijveren voor de
vorming van de tot volkomen uniformiteit gebrachte aanhanger van de
communistische ideologie. Het zijn eenzijdig gerichte propagandamiddelen. Het
is trouwens niet zonder bijbedoeling dat zowel de Nazistaat als de huidige
communistische wereld zoveel belang hechten aan de vorming van de journalist.
Het onderzoek van het leerprogramma van het 'Institut fier Publizistik und
Zeitungswissenschaft' te Leipzig in Oost-Duitsland wijst dit duidelijk uit. Voor
alles komen er leergangen voor over de grondslagen van het marxisme-leninisme
en over het dialectisch materialisme s ) .
De grondwetten van de huidige éénpartijstaten, inzonderheid die van de
communistische volksdemocratieën, erkennen gewoonlijk, evenals de westerse
democratieën, het principe van de persvrijheid in een bepaald artikel, doch
vullen dit artikel in de grondwet zelf aan door een of meer andere artikels,
waardoor het gebruik van deze persvrijheid ondergeschikt wordt gemaakt aan
de aanvaarding van de bestaande staatsideologie. Het artikel dat de persvrijheid
omschrijft, duidt meestal reeds onmiddellijk aan hoe deze vrijheid moet verstaan
worden. Art. 125 van de grondwet der U.S.S.R. van 1936 gaf hierbij de toon
aan, waar het zegt: „In overeenstemming met de belangen van de arbeiders en
ter versterking van de socialistische orde wordt de burgers van de U.S.S.R. het
volgende gewaarborgd: 1. vrijheid van het woord; 2. vrijheid van de pers;
3. vrijheid van vergadering en bijeenkomst; 4. vrijheid van straatoptochten
en demonstraties. Deze rechten worden de burgers gewaarborgd doordat aan de
arbeiders en hun organisaties de drukkerijen en de papiervoorraden, de openbare
gebouwen, de straten, de verkeersmiddelen en andere materiële voorwaarden
voor hun verwezenlijking ter beschikking staan". Dit artikel 125 van de sovjetrussische grondwet wordt in de Europese volksdemocratieën letterlijk of geparafraseerd overgenomen 4) .
2) Cfr. W. Hagemann, Publizistik im Dritten Reich, Heidelberg, 1948; J. Wulf,
Presse und Funk im Dritten Reich. Eine Dokumentation, Gutersloh, 1964.
3) Cfr. The Press in Authoritarian Countries, International Press Institute, Zürich,
1959; La Presse derrière le Rideau de Fer, London, 1962; M. Schneider, Totalitaire
voorlichting, in Internationale Spectator, jg. XIII, nr. 17; E. M. Herrmann, Die Presse
in der sovjetischen Besatzungszone Deutschlands, in Bonner Berichte aus Mittel- und
Ost-Deutschland, 1957; A. Inkeles, Public Opinion in Sovjet-Russia, Cambridge
(U.S.A.), 1951; N. Devolder, De communistische propaganda, Antwerpen, 1957.
4) Tsjechoslovakije: Grondwet van 11 juli 1960 (art. 28); Roemenië: Grondwet
van 24 september 1952 (art. 85) ; Hongarije: Grondwet van augustus 1949 (art. 55) ;
Polen: Grondwet van 22 juli 1952 (art. 71) ; Bulgarije: Grondwet van 4 december
1947 (art. 88 en 93).
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De grondwetten van deze volksdemocratieën beperken zich trouwens gewoonlijk niet tot één artikel over de persvrijheid, doch dit artikel moet dan gekoppeld
worden aan een of meer andere, die elke twijfel opheffen betreffende de
dienende functie welke de communicatiemedia in hun staat te vervullen hebben.
Art. 131 van de sovjetrussische grondwet van 1936 verklaart dat „personen,
die een aanslag plegen op de gevestigde socialistische orde, volksvijanden zijn".
Nagenoeg hetzelfde lezen wij in de Bulgaarse grondwet van 4 december 1947
(art. 90) . Volgens al deze grondwetten liggen de communicatiemedia zogenaamd in handen van de arbeidersgemeenschap, doch dit is in feite de georganiseerde éénheidspartij.

De communistische kritiek op de westerse persvrijheid
De bepaling in de grondwetten der volksdemocratieën, waarbij de drukkerijen
en papiervoorraden in de handen moeten liggen van de arbeidende gemeenschap, gaat terug op een verwijt dat de grondlegger van het communistische
Rusland reeds in 1919 toestuurde aan de westerse opvatingen over persvrijheid.
In zijn Thèses et Rapport sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat, voorgedragen op 4 maart 1919 op het Eerste Congres van de Communistische Internationale, verklaart Lenin o.m.: ,,De persvrijheid is een leugen,
zolang de drukkerijen en de papiervoorraden in de handen liggen van de
kapitalisten .... De kapitalisten noemen persvrijheid de vrijheid voor de rijken
om de pers te kopen en daarmede de openbare mening te misleiden .... De
persvrijheid kan slechts bestaan in een regime, waar de pers niet in handen ligt
van het geld en waarin elke arbeider of arbeidersgroep op gelijke basis het recht
bezit gebruik te maken van publieke drukkerijen en publieke papiervoorraden,
die aan de maatschappij moeten toebehoren" 5) .
Deze kritiek werd door Mikojan, toenmalige sovjetrussische vice-eerste minister, bij zijn bezoek aan New York op 14 januari 1959, op een receptie, hem en
Boelganin door Amerikaanse industriëlen en financiers aangeboden, als volgt
omschreven: in de Sovjet-Unie, waar de dagbladen aan het volk behoren,
bestaat werkelijke persvrijheid. Dit is niet het geval in Amerika, waar de
dagbladen eigendom zijn van miljonairs: één miljoen dollar, één dagblad; tien
miljoen dollar: tien dagbladen. Dat is geen persvrijheid.
Dat deze kritiek een kern van waarheid inhoudt, staat buiten kijf. Wij hebben
in een vorig artikel reeds gezegd, dat in democratische landen het gevaar bestaat
dat de Overheid ongeoorloofde druk blijft uitoefenen bij de informatie, doch
de gevaren in onze 20e eeuw zijn meer het gevolg van de binding tussen pers
en privé of groepskapitaal. Op het Internationaal Congres te Genève in 1948
legde de Franse afgevaardigde terecht de volgende verklaring af: ,,De vrije
meningsuiting moet niet alleen beschermd worden tegen aanslagen en druk van
de regeringen, doch ook tegen de verminking der persvrijheid door personen
die door economische middelen de pers trachten te monopoliseren om alzo voor
privé belangen te strijden".
5 ) De volledige tekst in officiële Franse vertaling van Lenins achtste thesis, waarover hier sprake is, kan men lezen in: V. Lenine, Oeuvres, Editions Sociales, Paris;
Editions en langues étrangères, Moscou, 1961, dl. 28 (juillet 1918 - mars 1919), pp.
485 - 486.
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In onze vrije westerse industriële samenleving dreigt inderdaad niet meer het
gevaar dat de uitoefening van de persvrijheid monopolie wordt van de Overheid, maar wel van enkele economisch machtige personen of belangengroepen.
Sedert de opkomst van de massakrant in de 2e helft van de 19e eeuw eist een
krantenonderneming de investering van zeer grote kapitalen. Dit heeft tot
gevolg dat het ontzaglijk moeilijk wordt nog nieuwe dagbladen op te richten,
omdat hieraan zeer grote bedragen zouden moeten worden besteed, niet alleen
aan technische outillering, maar ook aan materiële inspanningen om de reeds
bediende lezers te winnen. De nu bestaande kranten bezitten bijgevolg een soort
monopolie van de geschreven informatie 8) .
Erger is echter dat hun aantal in de westerse landen nog aanhoudend vermindert. Sedert het einde van de 19e, maar vooral in de 20e eeuw beleven wij een
sterke concentratie in het persbedrijf: de zwakkere moet wijken voor de sterkere,
zodat de krantensterften met de dag toenemen 7 ). Dat de commerciële televisie
voor de jongste belangrijke krantensterften verantwoordelijk is s ), bewijst op
zichzelf reeds dat de krant totaal afhankelijk is geworden van de 'annonce' die
door de kapitalistische ondernemingen wordt betaald. Deze laatste beschikken
dus via de advertentie over leven en dood van de geschreven pers 9 ) .
De communistische kritiek op de bestaande binding tussen pers en kapitaal
in onze westerse geïndustrialiseerde samenleving is dus ongetwijfeld gefundeerd, maar zij omvat helemaal geen pleidooi ten gunste van de Leninistische
opvattingen over de persvrijheid. Zolang immers niet alle communicatiemedia
geconcentreerd worden in de handen van een en dezelfde kapitalistische trust,
bezitten wij nog steeds een voorsprong op de communistische en totalitaire
staten, waar slechts één officiële spreekbuis zonder onderbreking aan het woord
is. Voor de monopolisering van de communicatiemedia in de handen van een
en dezelfde belangengroep hebben wij in onze westerse landen nog niet te
vrezen: wij beschikken nog over vier wereldnieuwsagentschappen — A.P.,
U.P.I., Reuter en A.F.P. — en daarbij nog over een aantal door de overheid
niet-gecontroleerde nationale nieuwsagentschappen. Naast een aantal familiekranten, bezitten de elkaar bestrijdende politieke partijen nog hun eigen organen, terwijl tevens een gevarieerde regionale pers haar woord meespreekt.
6) Zij zijn in ons westers politieke leven op het gebied van de geschreven berichtgeving de tegenhangers van de partijen, die praktisch ook monopoliehouders en uitdelers van de politieke mandaten zijn geworden. Het is nu nagenoeg even moeilijk
door te dringen met een nieuwe politieke partij als met een nieuwe krant.
7) Cfr. A. Vuilermoz, Concentration économique de la presse quotidienne f rangaise
entre 1945 et 1957, Paris, 1958; J. Kayser, Mort d'une liberté, Paris, 1955; J. van
Springel, Dagbladsterfte en dagbladconcentratie, in La Presse - De Pers, nr. 27,
aug.-okt. 1960, pp. 18 - 36; Commerciële Televisie en Dagbladconcentratie, in Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, nr. 3, 1961, pp. 228 r 258.
8) Als typische Engelse voorbeelden kunnen gelden: het verdwijnen door aankoop
op 18 okt. 1960 van de oude liberale krant News Chronicle en haar opslorping door
de Daily Mail; de aankoop in december 1963 van de Daily Herald door de perstrust
van Cecil King.
9) In de laatste jaren beleefde ook de Vlaamse pers een opvallend concentratieproces, dat veel sterker is dan bij de Franstalige Belgische pers. In 1962 telde het
agentschap Belga nog 15 abonnees bij de Vlaamse pers; nu zijn ze teruggebracht op
8, terwijl de Franstalige pers nog 21 abonnees op Belga bezit. Men kan eruit afleiden
dat er in Vlaanderen nog hoogstens 8 groepen, overwegend kapitaalkrachtige families,
het monopolie bezitten over de dagbladpers.
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De huidige problemen rond de persvrijheid in onze westerse
democratieën
Niet alleen de communistische kritiek op onze westerse persvrijheid, maar
vooral ook een aantal nieuwe problemen, waarmede wij in verband met de
rechtspositie en de functie van de nieuwe audio-visuele media te kampen hebben, tonen duidelijk aan dat de overwegend 'negatieve' inhoud, nl. de afschaffing van overheidsbeperkingen die men in de 19e eeuw aan het begrip
'persvrijheid' schonk, in onze 20e eeuw de vraagstukken niet meer oplossen kan.
De liberale ideologie der 19e eeuw, die in het absoluut primaatschap van de
enkeling geloofde, meende dat inzake de communicatiemedia het laatste woord
was gesproken als de overheid haar traditionele beperkingen inzake de geschreven pers had laten varen. Dit negatief resultaat werd bereikt, doch het dreigt nu
inhoudsloos te warden als het alleen dienen moet om aan kapitaalkrachtige
enkelingen of groepen de mogelijkheid te bieden om ongehinderd voor eigen
privé belangen uit te komen. Het informatiewezen moet ten dienste staan van
de collectiviteit 10).
Veel meer dan in de 19e eeuw, toen alleen rijke cijnskiezers zich de luxe
konden veroorloven om zich op een duur dagblad te abonneren, vervullen in
onze eeuw de massapers en de nieuwe audio-visuele media voor de geleidelijk
bewustgeworden massa een zeer belangrijke sociale functie: als informators,
als kennisverspreiders, als opvoeders, als brengers van ontspanning11).
Wij hebben aan de Overheid steeds het recht toegezegd om toezicht te
houden op de misbruiken die van de persvrijheid kunnen gemaakt worden. De
druk van de geldmachten op de geschreven pers kunnen in onze 20e eeuw tot
nieuwe misbruiken leiden. Tegenover deze druk nam Engeland reeds een eerste
maatregel die men in al onze democratische landen zou kunnen navolgen. Hier
bestaat een 'Royal Commission on the Press' 12 ), die op regelmatige tijdstippen
verslag uitbrengt over de financiële toestand van de kranten: hun oplage, hun
geldmiddelen, hun eigenaars of aandeelhouders, enz. Tot deze mededelingen
worden de kranten niet verplicht, doch de meeste gaan in op het verzoek dat
alles bekend te maken, al was het maar om te bewijzen dat zij niets te verbergen
hebben. Het is een democratische methode om de gemeenschap op de hoogte te
brengen van de werkelijke verhoudingen die in het land tussen pers en kapitaal
bestaan. Op dergelijke inlichtingen mag de lezer ongetwijfeld aanspraak maken.
Verder zou op het gebied van de geschreven pers, zo nodig, een antitrustwet
kunnen overwogen worden. Maar op wie anders dan op de overheid zou hiervoor een beroep kunnen worden gedaan?
Op de tweede plaats werd het probleem van de comunicatiemedia, en inzon10) De Amerikaanse 'Commission of the Press' onder het voorzitterschap van rector Hutchins van de universiteit te Chicago onderstreepte terecht dat de persvrijheid
niet alleen ten goede moet komen aan de actieve gebruikers van de informatiemedia,
maar in de eerste plaats aan de passieve verbruikers van de door de media aangebrachte informatie.
11) Cfr. W. Schramm, Responsability in Mass Communications, New York, 1957;
R. Pinto, La Liberté d'Opinion et dinformation. Controle jurisdictionnel et controle
administrati f , Paris, 1955; P.-L. Bret, Information et Démocratie, Paris, 1954.
12) Deze Commissie werd ingesteld door George VI op 14 april 1947. Het eerste
verslag werd neergelegd in 1949, het laatste in 1962: Royal Commission on the Press,
1947 -1949. Report, London, 1949; Royal Commission on the Press, 1961-1962.
Report, London, 1962.
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derheid de verhouding van deze media tot de Overheid, grondig gewijzigd door
het optreden van radio en T.V., die niet alleen de monopoliepositie van de
geschreven pers braken, maar op het ogenblik een veel directere invloed uitoefenen op de samenleving 13) .
Om de verhouding tussen de Overheid en de audio-visuele media te begrijpen, doet men er goed aan op te klimmen tot de wordingsgeschiedenis van radio
en T.V., die totaal verschilt van die van de geschreven pers. De nieuwe media
zijn ontstaan uit de televerbindingen — telegraaf en telefoon — die van meet
af aan door de Overheid als diensten van openbaar nut werden georganiseerd.
De huidige audio-visuele media postuleren het gebruik van elektromagnetische
golven, waarvan de verdeling niet aan enkelingen, maar aan staten wordt overgelaten. Op basis van internationale overeenkomsten beschikken de verschillende landen over de hun toegekende golflengten. Hier duikt reeds een eerste
essentieel verschil op met de geschreven pers. De enkeling kan zonder staatstussenkomst wel een krant uitgeven sedert hij, in zijn strijd voor persvrijheid,
in de loop van de 19e eeuw het 'toelatingsbrevet' kon doen opheffen. Voor het
gebruiken van golflengten bij radio- en TV.-uitzendingen moet hij echter de
toelating van de Overheid krijgen. Het door de geschreven pers verfoeide
toelatingsbrevet is voor de nieuwe media geboden of er zou een vreselijke
kakofonie in de ether ontstaan 14).
Benevens het feit dat de oude overheidsbeperking, nl. het toelatingsbrevet,
opnieuw zijn intrede doet bij de audio-visuele voorlichting, moet nog op een
tweede essentieel verschil tussen deze media en de krant gewezen worden. De
krant kan gemakkelijk individueel of groepsbezit zijn, doch de inrichting en
de verzorging van radio- en T.V.-programma's eisen zulke grote kapitalen, dat
de niet-commerciële T.V., zeker in kleinere landen, slechts leefbaar is bij de
genade van staatssteun.
Alleen in een rijk en groot land zoals de Verenigde Staten is een min of meer
liberaal regime inzake de exploitatie van de audio-visuele media nog mogelijk.
Daar bestaan enkele honderden zendstations, gegroepeerd in ketens en beheerd
door privé ondernemingen, die essentieel leven van de commerciële annonce.
Doch zelfs hier komt de Overheid veel meer tussen beide dan bij de geschreven
pers: de wet van februari 1927 richtte een 'Federal Radio Commission' op van
vijf leden, benoemd door de President met de goedkeuring van de Senaat, wier
bevoegdheid zich aanvankelijk beperkte tot het verdelen van de golflengten.
Deze eerste Commissie werd echter door de wet van 19 juni 1934 vervangen
door een nieuwe 'Federal Communications Commission', een publiek organisme, waarvan de bevoegdheden aanmerkelijk werden uitgebreid. Zij bestaat uit
zeven leden, evenals vroeger benoemd door de President met toestemming van
de Senaat, en beschikt niet alleen over de toekenning van de octrooien, maar
houdt achteraf ook toezicht op het gebruik dat van deze octrooien wordt
gemaakt. Waar in de Verenigde Staten geen controle bestaat inzake de trustvorming van de krant door het optreden van krantenketens in de handen van
13) Het is bekend dat bij staatsgrepen in vroegere jaren de opstandelingen eerst de
hand sloegen aan de ministeriële gebouwen en de parlementen, terwijl nu als eerste
revolutionaire maatregel de Radio- en T.V.-stations worden bezet.
14) Dit toelatingsbrevet voor de nieuwe media wordt niet als een inbreuk op de
Rechten van de Mens beschouwd. De Europese Conventie voor de bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (art. 10) zegt dit uitdrukkelijk.
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financiële groepen, worden inzake de audio-visuele media wel perken gesteld:
zo is het bv. verboden dat eenzelfde financiële groep belangen zou bezitten in
meer dan 7 radiostations en 3 televisienetten 15) .
In onze westerse democratische landen, ook in Engeland, nemen de overheidsbemoeiingen inzake radio en T.V. echter veel grotere afmetingen aan dan
in de Verenigde Staten. In Engeland werkt de 'British Broadcasting Corporation' (B.B.C.) op basis van het koninklijk charter van juni 1952. De 7 gouverneurs van deze openbare corporatie warden benoemd door de koningin en zij
werken onder de voogdij van de minister van posterijen, telegraaf en telefoon.
De B.B.C. doet zelf niet aan reklame, doch sedert 1954 fungeert naast haar een
z.g. 'Independent Authority of Television' (I.T.A.), die op een tweede T.V.net betalende annoncen brengt en met deze geldmiddelen bij privé produktieondernemingen programma's koopt. In feite is ook deze commerciële T.V.exploitatie een publieke instelling met talrijke bindingen tegenover de
overheid 16 ) .
In Frankrijk maakt de wet van 24 juni 1964 van radio en T.V. een staatsmonopolie, waarvan het gebruik wordt opgedragen aan een openbare instelling,
de O.R.T.F. (Office de la Radio et Télévision f rancaise) . Waar de vroegere
R.T.F. onder de 'autorité' stond van de minister van Informatie, staat deze
nieuwe openbare instelling slechts onder de 'tutelle' of voogdij van dezelfde
minister. Dit laatste belet echter niet dat de directeur-generaal en zijn twee
adjuncten rechtstreeks door de regering benoemd worden. In Italië wordt het
staatsmonopolie in concessie gegeven aan de maatschappij R.A.I. (Radio Audizioni Italia), waarvan de meerderheid van de aandelen echter aan de staat
toebehoren. De activiteit van de maatschappij wordt gecontroleerd door een
parlementaire commissie van 30 leden, benoemd door de beide voorzitters van
de kamers onder de vertegenwoordigers van de verschillende parlementaire
groepen. Deze Commissie moet instaan voor de objectiviteit en de politieke
onafhankelijkheid van de uitzendingen. De R.A.I. leeft van het luister- en
kijkgeld van de abonnés en tevens van de commerciële radio- en T.V.-uitzendingen. In de Duitse Bondsrepubliek plaatst de grondwet van 1949 de controle
over radio en T.V. in de bevoegdheid van de Lander, maar een verdrag,
getekend tussen deze Lander op 6 juni 1961, richtte een publiekrechtelijke
organisatie op, nl. het Tweede Duitse T.V.-net, dat aan publiciteit doet 17).
Alhoewel in België en Nederland de Overheid ook haar monopolie delegeert
aan bepaalde instellingen, verschilt het systeem in onze Benelux-landen wel
15) Cfr. F. Terrou - L. Solal, Le droit de l'I n f ormation, pp. 139 -162. Dat het
privé-initiatief inzake de televerbindingen in de Verenigde Staten nog een zeer grote
rol speelt, blijkt wel uit het feit dat ook de exploitatie van de ruimteverbindingen
aan een particuliere maatschappij, de 'Communication Satellite Corporation', werd
toevertrouwd. De 'Europese Conferentie voor Telecommunicaties via satellieten' kan
hiermee geen vrede nemen en zou het beheer van dit ruimte-telecommunicatienet
willen zien toevertrouwd aan een publiekrechtelijke internationale organisatie.
16) De voorzitter, ondervoorzitter en de acht leden van de I.T.A. worden benoemd
door de minister van P.T.T.
17) Cfr. F. Ernacora, Le statut juridique de la presse, de la radio et de la télévision.
Vme Congres Acad. Inte rn . de droit compare, Brussel, 1958; A. Namurois, Problèmes
de structure et d'organisation de la radiodiT f usion-télévision dans le cadre des radiocommunications. Monographie juridique, Genève, 1964; L. Hamon, L'OEf ice de la
Radiodi f f usion-télévision [rangaise. Recueil DalIoz. Sirey, Chronique IX, 11e cahier,
17 maart 1965.
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enigszins. In Nederland schenkt de regering het octrooi voor de T.V. aan één
organisme, nl. aan de Nederlandse Televisie Stichting (N.T.S.), doch deze
stichting zelf werd opgericht door de 5 'zuilen' of opiniegroepen (de katholieke, de protestantse, de protestants-vrijzinnige, de socialistische en de neutrale), die hun eigen programma's uitzenden. In België zijn de B.R.T. en de
R.T.B. publiekrechtelijke instellingen, die van de staat het monopolie voor
radio- en T.V.-uitzendingen ontvingen. Zij worden beheerd en fungeren naar
de bepalingen van de organieke wet van 18 mei 1960, waarin de wetgever
omstandig de voorwaarden vastlegt binnen welke dit monopolie wordt uitgeoefend. Ingevolge het feit dat het parlement de raden van beheer van deze
publiekrechtelijke instellingen benoemt, werden in de praktijk de drie nationale
partijen, via tussenpersonen, de werkelijke beheerders van onze instituten 18).
Deze korte analyse in verband met de rechtspositie van radio en T.V. wijst
dus uit dat in al onze Europese democratieën de nieuwe media in feite een
monopolie uitmaken van de openbare machten. Gewoonlijk exploiteren zij dit
monopolie niet rechtstreeks, doch door middel van publiekrechtelijke organismen, die de exploitatie in concessie hebben en hoogstens de mogelijkheid scheppen dat privé organismen, onder bepaalde voorwaarden, aan de uitzendingen
meewerken. Deze publieke instellingen bezitten, volgens hun statuten, wel
onafhankelijkheid tegenover de regeringen; doch dit neemt niet weg dat de
openbare macht de beheerraden van deze publieke instellingen rechtstreeks of
onrechtstreeks benoemt.

Tot besluit
Uit al het voorgaande is wel duidelijk af te leiden dat de Overheid in onze
20e eeuw, met betrekking tot de communicatiemedia, ook in onze democratische
landen, een meer complexe opdracht heeft te vervullen dan in de 19e eeuw,
toen de geschreven pers nog als enig massamedium optrad.
En toch blijft de functie van de geschreven pers en van de audio-visuele
media essentieel dezelfde, zodat ook de houding van de democratische staten
en van de totalitaire regimes tegenover al deze media in feite niet veranderd is.
In autoritaire staten warden zij aangewend om de publieke opinie te kneden
naar een bij voorbaat onaanvechtbaar verklaarde ideologie; in onze democratische landen moeten de massamedia de getrouwe weerspiegeling zijn van de
divergente opinierichtingen, die tot het wezen zelf van een democratie behoren.
Over de wijze waarop de audio-visuele media in democratische landen hun
opdracht moeten vervullen, lopen de opvattingen nog steeds uit elkaar. In
België heeft men, zoals wij boven zeiden, de drie nationale partijen binnen het
kader van onze radio- en T.V.-instellingen om zo te zeggen geïnstitutionaliseerd. Men kan terecht opwerpen dat deze drie partijen geen getrouwe weergave
zijn van al de voorhanden opinierichtingen in ons land. In Nederland, waar
men het zg. zuilensysteem kent, menen sommige groepen dat het gebouw op dit
ogenblik niet genoeg zuilen bezit. Ondertussen staat het vast dat, zolang er meer
dan één zuil blijft rechtstaan, onze westerse democratieën een voorsprong zullen
behouden op communistische dictatuurstaten, die de zuilen door een monoliet
vervangen.
18 ) Cfr. A. Butgenbach, Modes de gestion des services publics en Belgique, Brussel, 1952; W. J. Ganshof van der Meersch, Het rechtstelsel van radio en televisie en
de grondwettelijke vrijheden, in Rechtskundig Weekblad, 1961-1962, kol. 2337 - 2358.

Toneel in Vlaanderen
C. TINDEMANS
OE je het Zuidnederlandse theaterseizoen 1964 -1965 ook bekijkt, of je
H
het afklopt naar inhoud, tendens of belofte, bij elk van deze belangstellingspunten kan je onmogelijk de naam van acteur Senne Rouffaer ontlopen.
Reeds jaren fungeert hij in de KVS te Brussel als sterspeler. Hij is een acteur
die in intelligente prestatie en professionele uitdieping zijn rollen in constante
groei heeft weten op te voeren tot niet altijd even homogeen-grootse maar
doorlopend interessante en boeiende beurten. Dat heeft hij ook tijdens het
afgelopen seizoen gedaan met een wat eigenzinnige Adam in Vondels Adam in
ballingschap en een eenzijdige Romeo in Shakespeares Romeo en Juliette. Ongewoon voor Zuidnederlandse theatertoestanden was tevens het feit dat de KNS
te Antwerpen een hardnekkige negatie van het bestaan van het Brusselse gezelschap opgaf en Rouffaer uitnodigde voor twee glansrollen, James Tyrone in
O'Neills Maan voor de misdeelden en Tartuffe in Molières gelijknamige komedie. Het voorlopig laatste stadium van zijn statuswinst en meteen het bijna fatale
verloop van elke Vlaamse carrière boven de middelmaat heeft hij nu bereikt
met een engagement in Nederland, waar hij tijdens het komende seizoen gaat
spelen bij Ensemble.
Wat Rouffaer in sterke mate onderscheidt van de Zuidnederlandse gebruikelijkheden is het feit dat hij een hoofdzakelijk mentaal speler wil zijn die affecten
alleen maar secundair uitbeeldt om rechtstreekser het bot onder het vlees te
suggereren. Wat hem het best ligt, zijn niet gevoelens, maar houdingen, bewustzijnstoestanden, psychische processen, personages die leven uit innerlijke onzekerheid of besluiteloosheid. Deze onaffe, gecompliceerde karakters beeldt hij
uit met een niet-definitief, groeiend gebaar, met een berekende breektoon en
met een stemmodulatie die in volume en intensiteit voortdurend varieert tussen
begeleiding en essentie. Waarin hij een tempo kan versnellen en temperen, de
toon opjagen of verzwakken, een pose aandikken of m as keren, een lichamelijke
inzet intensifiëren of vertragen. Een acteur die mimisch uitdrukt wat hem intellectueel bezighoudt, die avond aan avond andere oplossingen voor identieke
inhouden kan uitdenken en tevens verwerpen, een bouwer aan een rol, een
acteur die moderne sensibiliteit in onze theaterwereld brengt. Daarmee zet hij
de Schoenaersbehoefte voort, al mist hij wel diens gave om de omringende
spelers in zijn inspanning de hoogte in te jagen en mee te slepen. De oorzaak
hiervan moeten we zoeken in de voorwaarden v an Rouf f aers acteren. Hij is een
ongenadig tegenspeler, die zijn partner geen temporiseren of zoeken naar een
houding toelaat, die zijn omgeving wegmanoeuvreert, niet om het applaus
volledig naar zich toe te halen maar om een inzet, een beleving, een interpretatie, om gehalte en stijl af te dwingen. Hij is de uitzondering in het professionele theatermilieu, die geen genoegen neemt met de doordeweekse trappelgang
en het 'ongeveer' van een rolvisie, die kritisch staat tegenover figuur en resultaat; de ontevredenheid met zichzelf is het beginsel van zijn theatercode. Hij is
daarom altijd een nerveus acteur, die nog in staat is tot verrassing en vernieuwing, die stimulansen en tegenstand nodig heeft om in een rol te klimmen, die
jong en fris en leerzaam is weten te blijven onder zijn sterstatuut, een belofte
die reeds een anthologie van successen kan voorleggen, een eerste-plan-speler
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die nog zoekt naar het precieze en juiste, die nog peilt naar hoe en waarom, een
mens die zijn evenmens zoekt via het medium van het universele theater.
De Zwitserse regisseur Robert Freitag zette in Romeo en Juliette zijn toch
niet onaanzienlijke reputatie op het spel. Ondanks het feit dat hij meer repetitietijd kreeg dan bij ons gebruikelijk is, kon hij niet doordringen tot 'n definitieve
vormgeving. Gedwongen door de leeftijd van de hoofdacteurs die hij voortgezet
kreeg, zag hij er van af, de niet meer zo prille verliefden een erotisch fundament te geven en verchroomde hij de impulsiviteit van een jeugdroes tot een
vrij banale kalverliefde van willekeur en toeval. Denise Deweerdt lispelde rose
tremolo's in lyrische trance en liep op ranke teentjes argeloosheid en lieftalligheid te simuleren; het resultaat was helaas een schoolvoorbeeld van overfilling
van een rol met bijgevolg verlies aan geloof en charme. Bij gebrek aan een
roekeloze tegenspeelster en de zoete klop van het bloed, gaf Rouffaer zonder
meer het duet op en zette alles op een solo. Aanvankelijk een mannelijke man
met breaks van Hamletachtige meditatie, sloeg hij beurtelings over naar de
geobsedeerde en dan weer naar de te vroeg volwassene die wel de ernst van dit
spel en het speelse van de drift aanvoelt, maar door krachten buiten zich
naar een fataliteit wordt gedirigeerd die niet meer behoort tot de persoonlijke
verantwoording maar opgelegd wordt door omgeving en gedetermineerdheid.
In elk van deze fragmenten kende Rouffaer gave en overtuigende momenten,
maar de regisseur bleek niet de creatieve autoriteit te hebben bezeten om uit deze
knipsels ook een geslaagde collage te lijmen die het puzzelpatroon kon doen
vergeten.
In Adam in Ballingschap kampte regisseur Jo Dua vergeefs met hét probleem
dat dit treurspel steeds zo hachelijk maakt, de suggestie der paradijselijke vreugde. Rouffaer zocht zijn heil in een geraffineerde dictie met temporisering en
glissandi en een gradueel opstijgen naar extase en een vermoeden van inzicht in
het theologische geheim. De duo's met Vera Veroft als Eva kenden op zichzelf
wel een volgehouden poëtische ritmering maar kwamen niet los van een sterk
toneelmatige inspanning. Pas na Eva's zondeval liet Rouffaer de bijbelse premissen achter zich en ontwikkelde hij een individualistische figuur, een visie die
wellicht door Vondel niet in deze consequentie werd gezien maar die autonoom
leven kreeg en niet slechts bij een benaderende omtreklijn bleef. Zijn bezwijken
onder Eva's aandrang kreeg het karakter van een persoonlijke crisis met een
kil-tragische substantie en de innerlijke walg en revolte om de nederlaag werden
bij de uitdrijving uit het Paradijs opgevangen in een hijg-ritme en een krampgestiek die passende expressie waren van het existentiële weten van het autonome bewustzijn, zaligheid en leven voortaan in de harde kamp van het bestaan
te moeten bevechten. Deze geëngageerde zelfbelijdenis werd door Rouffaer in
een opmerkelijke harmonie van stem en lichaam opgedreven tot een eigentijds
symbool, zodat de vertoning althans in de finale de onverzoenlijkheid van een
waarachtige tragedie kon bereiken.
In O'Neills Maan voor de misdeelden moest Rouffaer, op last van regisseur
Lode Verstraete, afremmen, omdat gastactrice Tine Balder, even op doorreis
uit Zuid-Afrika, tot elke prijs als een diva te pronk moest staan. Dat viel echter
niet zo best mee, omdat Robert Marcel in vader Hogan een clowneske figuur
zag die schilderachtig vloekte en spuwde in plaats van zijn slijmige mopjes te
debiteren uit verlegenheid of als een hopeloze m as kerade van de realiteit die hij
weigert onder ogen te zien. Meteen werd Balder als Josie Hogan beroofd van
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een spelmentaliteit die in staat zou zijn door te dringen tot modern-tragische
accenten. Dit uitblijven van een verhoudingsstructuur tussen vader en dochter
was tevens een correctie op de regisseur, die hardhandig te leren kreeg dat dit
stuk geen sterrencorso kan zijn zonder de thematische basis te schenden. Desondanks sloop er iets van een chronische onrust, een existentiële onzekerheid in
het spel en doken de vage silhouetten op van een onpathetische, volkomen
innerlijke problematiek, telkens wanneer Balder en Rouffaer met elkaar werden
geconfronteerd. Rouffaer demonstreerde bovendien zoveel introverte pret, dat
de naturalistische uitstallingstechniek van Balder als hol en oppervlakkig werd
aangevoeld en zijn bekende glijdertjes werden tot evenzovele voorbeelden van
een beheerste suggestie van hopeloosheid, het signum van een levenddode, een
man die zichzelf overleeft, de zichzelf vernietigende dronkelap die de innerlijke
onbestendigheid in duizend varianten mimisch de zaal weet in te dragen.
Rouffaers economie met het gebaar bleek ook in T artu f f e een ideaal complement voor de als geheel vrij uitbundige sfeer in het gezin van Orgon. Deze
diagonaliteit in opvatting was de schragende basis van een te Antwerpen —
en overigens ook elders — vrijwel onbekende homogeniteit in acteren die deze
voorstelling, in de regie van Walter Tillemans, karakteriseerde als de gaafste
vertoning van het hele seizoen. Toen Rouffaer het klamme, fletse gelaat tot
genoeglijke grijnsjes verkrampte, toen het genot om de dwaze vereerder in de
doorlopen oogjes opflitste, toen de sleepstem met subversieve evangelie-citaten
kwam aandraven, vooral toen hij met wellustige haakvingers het vrouwelijk
schoon in ging spinnen en huichelachtig zijn biechtmonoloog tot een nieuwe
troef vervalste, toen zagen we tot in de nauwkeurig evenwichtig getimede
details een samengaan van het regieplan als conceptie van het Tartuf f ef enomeen met een intelligente analyse van tekst en houding. Rouffaers prestatie
werd toegejuicht als die van een lieveling des huizes; voor wie enigszins vertrouwd is met de chauvinistische reacties van een Antwerps publiek, betekent
dit een verrassend-spontaan erkennen en aanvaarden van waarde en talent.
Rouffaer maakte althans uit dit oogpunt het stagnerende theater in ZuidNederland plots weer beloftevol en boeiend.
Aan dit onthaal van Rouffaer te Antwerpen kunnen nog andere overwegingen vastgeknoopt worden. Directeur Van Kerkhoven vult zijn seizoen immers
met wat hij 'draagrollen' noemt en schijnt aldus de voorkeur te geven aan
imponerende virtuositeit boven ensemblegeest, in de grond een 19e-eeuwse
theatervisie. Dit seizoen zijn Van Kerkhovens beste bedoelingen overigens keer
op keer verkeerd uitgevallen. Een aantal vertoningen waarin de regisseur-vandienst (alweer 13 regisseurs voor 18 stukken !) zich schikte naar de bedoelingen
van de directeur en de opvoering richtte naar de begaafdheden van de genode
gast, werden pijnlijke mislukkingen. In J. M. Synges De held van het Westen
sloeg de broos-lyrische en tegelijk modern-pastorale grondtoon, door een ongelijke dosering in temperament en talent, om in boerse folklore en vals-brutale
plattelanderigheid. Jeanne Geldof, steractrice bij het zwaar-overtilde troepje
Toneel Vandaag, kon niet overweg met K. Jonckheeres vreemde vertaling in een
pseudo-Westvlaams; meteen verdween elk vermoeden van waarachtigheid en
raakte men nauwelijks aan een halfgare gaston-martens. In Othello was het
Ward De Ravet die te kort schoot. De onverantwoorde kniplust van regisseur
Lode Verstraete schrapte een aantal passages, wat de geleidelijke passionering
van deze moeilijke toneelfiguur versnelde en de tragische implicaties transfor-
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meerde tot een complex van volstrekte willekeur. Othello verviel tot een povere
instinctfiguur die tot expressie diende via uitsluitend uitwendige facetten, terwijl
Desdemona (het professionele debuut van de prille Denise Zimmermann, overigens voldoende beloftevol) als toonbeeld van onpersoonlijke onderdanigheid
zich op gang moest houden met conventionele emotie en tranerigheid. Enige
suggestie van tragiek bleef volkomen toevallig. Toegeven aan persoonlijke tics
en ongenuanceerd naar zich toehalen van de rol maakten ook B. Brechts
Schwejk in de Tweede Wereldoorlog ongenietbaar. Regisseur Fred Engelen
wist geen raad met de al te historische figuren in deze - politieke klucht en liet
Luc Philips (alweer een gast) naar hartelust clownesk-infantiel stoeien zonder
dat ook maar één enkele intentie zichtbaar werd. Robert Marcel takelde de
zo prachtig geladen Baloun af tot een schreihannes en een schransnar, zodat
de suggestie welke van deze figuur moet uitgaan dat de tragiek van de oorlog
bij de gewone man het eerst en het best voelbaar wordt in het onderdrukken
van zijn meest onmiddellijke verlangens, beperkt bleef tot een slikken en jammeren met vaudevilleske charge. Gelijksoortige vertekeningen deden zich voor
in I. Toergeniews Een maand op het land (regie Ben Royaards) en P. A.
Bréals De huzaren (regie Edward Deleu). Slechts de solo van Helène Herck
in T. Williams' Tramlijn Begeerte bleek te verdedigen, al spreidde Ward de
Ravet in zijn zo delicate rol andermaal uitsluitend krachtpatserij en stemvolume
ten toon.
Speciale lof echter verdiende Jo Dua's encenering van die unieke, dit keer
zuiver-Vlaamse klassieker van het toneel, C. Buysses Het gezin van Paemel.
Dua was zo oprecht en rechtvaardig, het tijdsdocumentaire karakter van dit
stuk te combineren met zijn gezinsproblematiek die er de dramatische ruggegraat van vormt. Zijn decor beperkte zich tot een atmosferische gordijnring en
zag af van de gebruikelijke miniatuur-boerenhuiselijke rommel; meteen werden
de sociale fundamenten opnieuw blootgelegd en de dramatische feiten, die
voor verwende tijdgenoten een melo-bijsmaakje hebben gekregen, werden terecht herleid tot een illustratie van een mentaliteit, van een maatschappelijke
structuur. Als symbool van sociale onderworpenheid was Robert Maes (alweer
een gast) een monumentale baas Van Paemel, volkomen van binnenuit gespeeld,
met een voorbeeldige karigheid in accent en gebaar, een incarnatie van de tijdgeest en van de mens die wel buigt maar niet breekt, die trouw blijft aan zijn
levenslijn ook al valt rondom hem de eigengebouwde wereld geleidelijk in
puin. Buysse heeft met dit drama een dialectisch staaltje van maatschappelijke
bewustwording gecomponeerd, waarin de figuren de desintegratie van een
wereldbeeld, de opkomst van een nieuw mensentype en de wanhopigheid van
een overgangstijd documenteren. Het Oostvlaamse dialect is hier niet een
goedkoop folkloristisch lokmiddel, maar een aan het bot klevend dramatisch
medium dat grond én ziel bezit en in natuurlijkheid en stilering nauwelijks zijn
weerga heeft in de Zuidnederlandse toneelliteratuur. Het meest opvallende in
Dua's regie was zelfs dat Robert Maes niet als een heipaal zijn medespelers
beheerste, maar een verdelende pool was op wie alle actie en reactie toekomt
maar die tevens karakter en situatie stimuleert zonder ze te manipuleren. Zijn
trilpathos in een uitmuntende realistische traditie, zijn harmonie tussen spreekritme en gebarentempo, zijn nauwkeurige plaatsing met afwisselend centraliteit
en randbeweging varieerden zijn interpretatie van een niet hoog genoeg te
waarderen eenpersoonscreatie tot een telkens weer onderdanig intreden in het
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eenstemmig gelid van het ensemble. Sentimentaliteit werd resoluut vermeden,
en in een zo extravert-uitbundig seizoen triomfeerde een eeuwig-menselijke
emotie van uitstekend gehalte.
Te Brussel werden de hoofdletters gereserveerd voor E. Albee's Wie is bang
voor Virginia Woolf?? De vele metafysische en symbolistische geheimen die
directeur-regisseur V. De Ruyter uit dit stuk had samengelezen, werden echter
alleen waar gemaakt in het programma-opstel. Dit stuk is naar mijn gevoel
niets méér dan een menopauzedrama, een huwelijksconflict dat als zodanig
inderdaad enorme emoties en complexen oproept. Als de echtgenoot doseerde
Nand Buyl onderkoeld cynisme en een trap-en-schop-tactiek die zijn figuur
eventjes diabolisch kleurde maar toch iets suggereerde van een besef van mislukking en tegelijk kracht tot verweer, een afwijzen van resignatie binnen de
huwelijksverhouding. Gella Allaert had moeite om ook fysisch de gedroomde
zenuwknoop te zijn en de constante inspanning om dit niveau te halen bleef
merkbaar in het trouwens wel efficiënte woordvandalisme. Mij ontstemde vooral het miskennen van Albee's psychiatrische dramaturgie. Deze Amerikaan
situeert immers de fundamentele akkoorden tussen de tekstregels in, de werkelijke aard der motieven hangt in de lucht, terwijl de reële situatie wordt verhaald
via de reacties op een niet uitgesproken vermoeden of besef. De Brusselse
acteurs echter speelden uitsluitend op de narratieve bindregels en suggereerden
onvoldoende de dramatische pauzes, de alluderende hints en het begrijpenzonder-woorden. Het thema bleef gereduceerd tot een kleinzielig reageren op
vloek en schimp, kwam niet los van solistische inzet en bereikte nooit het wanhopige samenspel van aantrekken en afstoten. Dit basisdefect fatsoeneerde dit
stuk tot een conventioneel binnenhuisdrama waarin generatieneurose en huwelijksincompatibiliteit afwezig bleven.
De reprise van H. Claus' Suiker, eveneens in de regie van V. De Ruyter,
ondernam met Jeanne Geldof als Malou een boeiende paging tot rehabilitatie
van een naturalistisch melo-patroon. In plaats van het vrij naïeve prentje van het
slechte meisje, dat o zo graag goed zou willen zijn, bewerkte deze in beperkte
straal begaafde actrice de interessante rol tot een getourmenteerde figuur die
zichzelf niet in alle voorwaarden meester is en in de goedige Kilo een vluchtkans ziet om aan zichzelf en haar realiteit te ontkomen. Kilo's complexiteit werd
door Bert Struys echter benaderd i n een plompe logheid en een dilettantische
mimiek en stemverdraaiing. Waar Senne Rouf f aer, dit keer als steunschaduw
Max, in het spel kwam, steeg plots de temperatuur enkele graden, versnelde de
spanning en liepen onbehaaglijke rillingen door een al te makke sfeer. Ofwel
zijn Claus' personages ongeschikt voor mimische suggestie ofwel te genuanceerd voor het KVS-gezelschap; vooralsnog geloven wij meer in het tweede
excuus.
De herhaalde ontsporingen van de KVS-troep zijn karakteristiek voor V. De
Ruyters theaterbeleid. De ondernemingslust van deze directeur, als public relations officer ongewoon begaafd, deinst nergens voor terug en geen drama uit
het wereldrepertorium is veilig voor zijn ambitie. In zijn voordeel moet worden
erkend dat het Brusselse publiek hem hierin voorbeeldig volgt en dat het
bezoekerscijfer van j aar tot j aar stijgt. Des te meer j ammer is het dat de
artistieke capaciteiten van zijn gezelschap niet helemaal toereikend zijn voor
zijn groots programma. Deze onevenwichtigheid tussen willen en slagen is voor
een deel te verklaren door de concurrentiegeest met het Nationaal Toneel te
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Antwerpen, een omstandigheid die we niet eens geneigd zijn ongezond of
verkeerd te noemen. Dit neemt echter niet weg dat Brussel als theatercentrum
naar mijn smaak nu reeds jaren boven zijn stand leeft. Ik kan het ook niet
helpen dat ik degelijke prestaties op een juist, zij het dan bescheiden niveau
verkies boven een nuanceloze ambitie, die zich laat steunen door de goedkope
bijval van een onkritisch publiek en een helaas ook onverantwoord duldzame
pers. Ik kan me moeilijk indenken dat de Vlaamse aanwezigheid te Brussel echt
gediend is met halve prestaties. Alleen het allerbeste kan daar cultuurbehoud
en -winst opleveren.
De rol van de kamertheaters in Zuid-Nederland lijkt definitief uitgespeeld.
Zij zijn, dit seizoen wel erg duidelijk, in het defensief teruggedrongen en
vermeien zich nog het actiefst in openbare geschillen om ministeriële subsidiëring. Deze pathetische reacties zijn slechts achterhoedeschermutselingen: het
oorspronkelijke elan is uitgedoofd, de dorstige behoefte naar vernieuwing is
gekoeld nu de meeste werkers van het eerste uur een veiliger status in tv-studio
of beroepsgezelschap hebben verworven. Vele acteurs met wie de verspreide
theatertjes nog kunstmatig op gang gehouden worden, zijn tweederangskrachten
die het ook professioneel nauwelijks zouden aankunnen.
Een voorlopige bekroning van de avantgardebeweging in deze keldertheaters
hebben we gekregen in de benoeming van de Gentse Arca-directeur André
Poppe tot directeur van de weder opgerichte schouwburg te Gent. Het statuut
van deze troep is in zoverre vernieuwend dat werd afgezien van de stadsautarchie, die elders zo remmend heeft ingewerkt op de artistieke ontplooiing van
het theater. Bedenkelijk blijft anderzijds het acteurspotentieel dat voor Gent
werd geëngageerd: nauwelijks enkele geroutineerde beroepsspelers, de overgrote
hoop bestaat uit spiksplinternieuw gepromoveerden uit de Studio van het Nationaal Toneel. Blijkbaar heeft de gelegenheid om iets nieuws te maken het
gehaald op de zo noodzakelijke bezorgdheid over de artistieke injecties die het
Zuidnederlandse theater meer zelfs dan stijgende subsidie behoeft. Vanzelfsprekend krijgt de Gentse schouwburg alle wensen op welslagen van ons mee maar
we vrezen dat hier weer aan een droom werd gewerkt in plaats van aan een
therapie.
Te Antwerpen zette het Elckerlijcgezelschap zonder opzien zijn zending van
nationale en internationale theaterconfrontatie voort, en voor het aanstaande
seizoen is zelfs een uitbreiding van het aantal aangeboden vertoningen voorspeld. Met de vertoningen van E. Albee en W. Shakespeare plus M. Achards
De goede oude tijd presenteerde zich de KVS aan het Antwerpse publiek, en het
Franstalige theater kreeg een kans met een totaal ingekeerde Claudel in L'Annonce faite á Marie door de Compagnie des Galeries uit Brussel en een drastische Anouilh in L'Alouette door het Théátre National. Uit Nederland kwamen
Ensemble met L. Pirandello's Het leven dat ik je gaf, Beaumarchais' De bruiloft
van Figaro, A. Tsjechows De meeuw en G. Hauptmanns Voerman Henschel,
Studio met een tragisch-prikkelende D. F. Frank in Pas op dat je geen woord
zegt en de Nederlandse Comedie met H. Heijermans' epos Op Hoop van Zegen.
Te Antwerpen ging ook de traditie van het jaarlijkse Theaterfestival verder,
dit jaar echter met een varrassend bleek resultaat. Beaumarchais' Le Mariage de
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Figaro in de regie van J. L. Barrault raakte niet boven het nu toch erg historische
scenario uit, terwijl het menselijk verkeer werd gezien als 'n langademig erotisch
spelletje. Op het strikt artistieke plan viel er genoegen te beleven aan de
lichtheid en sierlijkheid, de humor en graciositeit, maar het nu eens niet en
dan weer heel sterk beklemtonen van sociale tijdsaccenten bezorgde de interpretatie een neiging tot dubbelzinnigheid. Ook het optreden van het Griekse
Piraikon Theatron in Euripides' Medea heeft iets museaals gekregen. Het Reizend Volkstheater, afdeling van het Nationaal Toneel, werd voor het eerst tot
dit Festival uitgenodigd met het nationale Elckerl yc. Hoewel regisseur Rik
Jacobs ongetwij feld enkele interessante scenische oplossingen had uitgedacht,
liep de vertoning toch spaak op het al te karig aanwezige acteurstalent, terwijl
het bovendien een essentiële vraag mag worden of een akelig-perfecte herschepping van laatmiddeleeuwse religieuze motieven zonder enige verwij zing naar
actuele tendensen inderdaad nog past binnen een hedendaagse theaterbeweging.
Het tweede deel in dit spectacle coupé bestond uit een moderne psychologische
thriller van een Vlaams auteur van nu; de kwaliteit van de opvoering was in
evenredigheid met de onbeduidenheid van dit maaksel. Tenslotte mocht ook de
succesopvoering van het NT, Tartu f f e, nog even voorgesteld worden aan een
breder publiek; al dienden reeds enkele passages en acteurs te warden ontstoft,
toch bleef nog voldoende inzicht over in de creatieve spelmakerij van regisseur
Walter Tillemans, die met deze vertoning zijn bestendige klim naar de top van
onze regiseurswereld bevestigde.
G. B. Shaws Heartbreak House door het Birmingham Repertory Theatre deed
het niet meer zo best als démasqué van een oubollige Britse society, maar het
bezit onmiskenbaar nog altijd een serie grootse rollen. Regisseur Ronald Eyre
concentreerde zich nergens op de aartsvaderlijke aforismen en trachtte Shaws
wijsneuzigheid niet aan te dienen als miskende avantgarde. Hij joeg nieuw
leven in dit stuk door een geraffineerd samenspel, dat toegeeft aan de topzware
momenten en op een vreemde manier via de individualistische prestaties een
geheel van onharmonische hoogtepunten weer te bundelen. De fragiele eenvoud
van een toch opvallend melodramatische basis werd nog net gered en de intermenselijke relaties zetten zich positief af tegen het genre- en tijdsbeeld.
De belangrijkste opvoering was F. Durrenmatts Romulus der Grosse door
de Frankfurter Stádtische Biihnen. Regisseur Heinrich Koch trachtte niet eens
in te grijpen in Durrenmatts story over grootheid en verval van het Romeinse
rijk; hij speelde een naakte tekst waarin de interpretatie nog diende te gebeuren
via de aanwezige dialogen en niet via allerlei extra-inleg. Zo kon de vertoning
een model worden van eerbied en beheersing, van intomen van gag-effecten
en van overhevelen van thematische pointes die in het spel zichtbaar worden.
Dit resultaat werd bereikt met een uiterst intelligent team-work waarin geen
begrip was voor bravour maar uitsluitend voor nuttig, sober, functioneel spel.
Hansgeorg Laubenthal slaagde als Romulus in een reusachtige nuttigheid op
de scène, omdat zijn gemaniëreerde grapjes breed-gespreid, zinvol-efficiënt,
voorbeeldig-getimed aankwamen. Hij en zijn vele medespelers, die als acteurs
toch tot de vlijtige middelmaat dienden gerekend maar hiervan een maximaal
gebruik wisten te maken, demonstreerden wat intelligente acteurs met een
intelligent regisseur aan precieze perfectie kunnen bereiken. Aan essentiële
theaterkunst bezat deze vertoning oneindig veel meer waarde dan de artificiële
etalagetechniek van zovele meer internationaal bekende koryfeeën.

De aandacht voor de mens
in de huidige Sovjetliteratuur
M. A. LATHOUWERS

bekend dat de antropologie een 'onderontwikkeld geH ETbied'is voldoende
vormt binnen de marxistische ideologie. Centraler dan de mens

staat hier de maatschappij. Centraler dan de directe intermenselijke verhoudingen de sociaal-economische verhoudingen der klassen. Binnen dit perspectief
wordt aan de klassenstrijd met haar doelstellingen op het maatschappelijke en
economische vlak — anders gezegd: aan datgene wat de gemeenschap aangaat
— een onevenredig grote betekenis en waarde toegekend. Wat de afzonderlijke
mens betrof stond daarentegen min of meer 'tussen haakjes'. Het ging met
andere woorden steeds om de mens en niet om een mens. Zozeer zelfs, dat deze
oriëntatie op het in sociaal-economische categorieën gedachte heil van de gemeenschap ('de mens') een ernstige onderwaardering meebracht van het tot
ver buiten het sociaal-economische vlak reikende heil van het individu.
De Sovjetliteratuur is lange tijd een getrouwe weerspiegeling geweest van
deze situatie. Het 'socialistisch realisme', dat vanaf het begin der dertiger
jaren zijn stempel zette op de Russische literatuur, was hiervan een voorbeeld,
dat aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De mens werd ook hier op de
eerste plaats gezien 'in functie' van het grote plan: van de 'socialistische opbouw'. Hij scheen ook hier zijn grootste waarde, welhaast zijn enige waarde,
te ontlenen aan hetgeen hij voor deze opbouw betekende.
Eerst nadat Ilja Ehrenburg na de dood van Stalin in 1954 de 'dooi'-periode
voor de Russische letterkunde had ingeluid, kwam hierin verandering. De
literatuur kreeg meer vrijheid -- al bleef het en blijft het ook thans nog een
beperkte vrijheid — om haar eigen belangstellingssfeer duidelijker in het
geschrevene te laten doorwerken. De literaire themata werden langzaam maar
zeker losgemaakt uit de officiële denkkaders. De keuze der onderwerpen werd
ruimer en overschreed in verschillende richtingen de grenzen, die men zich
tot dan toe gesteld wist.
Een van de duidelijkste symptomen van deze kentering is de groeiende belangstelling voor de mens als individu, als onherhaalbaar persoon; voor de
uiteindelijke zin van zijn hoogst eigen, persoonlijk bestaan; voor zijn onvervreemdbaar recht op een persoonlijk geluk. Men begint zich te bezinnen op het
innerlijk van de mens, op zijn zieleleven, zijn gevoelswereld; op zijn verlangens,
dromen en idealen als werkelijkheden, die wel degelijk medebepalend zijn voor
zijn menselijkheid in plaats van als 'bovenbouw' zonder meer, waarvoor ze lang
gehouden werden 1 ) . Kortom: Men zoekt ook in de hedendaagse Russische
literatuur naar een meer existentiële benadering van het menselijk bestaan, al
blijkt men hier nog niet zo ver te gaan als reeds in Polen, Tsjechoslowakije en
1 ) Onder de Westeuropese marxistische denkers en schrijvers is het vooral Prof.
Roger Garaudy, die voor een grotere openheid t.o.v. het fenomeen mens pleit. Men
zie hierover o.m. ons artikel over zijn boek: Realisme zonder grenzen, in: Oost-West.
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Hongarije het geval is. De tendensen zijn er echter; en ze zijn onmiskenbaar.
In welke richtingen het mysterie mens hier verkend wordt — we spraken
hierboven met opzet over een doorbreken van de grenzen in verschillende
richtingen, want het geschiedt inderdaad in meer dan één richting en op meer
dan één niveau — willen we hier nader trachten te bepalen.
De vraag naar de bestemming van de mens
Wanneer men de Sovjetrussische literaire periodieken van de laatste jaren
doorleest valt het op hoe men, doordenkend op het (marxistische) ideaal van
een 'volmaakte toekomst', vooral zoekt naar het antwoord op deze ene, doch in
feite allesbeheersende vraag: wat is de diepste zin en het uiteindelijke doel van
het menselijk bestaan en van zijn geschiedenis? Dat doel, dat zowel het streven
van de gemeenschap als dat van de enkeling volledig zal kunnen verklaren en
rechtvaardigen?
Door deze vraagstelling alleen al wordt het thema der historische dialectiek
onmiddellijk verwijd tot een antropologisch thema.
Het meest opvallende is daarbij, dat men de definitieve zingeving van het
menselijk bestaan kennelijk niet langer ontlenen kan noch wil aan de bekende
doelstellingen, die de partij-ideologie de mens voorhoudt. Hoe belangrijk deze
doelstellingen op zich ook zijn: men vermoedt steeds sterker, dat zij toch niet
het laatste antwoord kunnen zijn op heel dat rijke gamma van verwachtingen
en idealen dat het menselijk bestaan is. Dit laatste antwoord, zo raadt men,
dient verder te liggen dan deze doelstellingen; verder zelfs dan alles wat zich
in concrete bewoordingen vangen laat.
Gedachten aan een concreet te omschrijven einddoel maken dan ook plaats
voor bespiegelingen over een 'alsmaar verder gaan', over een 'eeuwige strijd' of
— in duidelijker antropologische categorieën geformuleerd — over de 'eeuwige,
onsterfelijke onrust van de menselijke geest' 2). Zo kan men gedichten tegenkomen als het volgende: „Hoe hoog de mens ook zal opstijgen en waar hij
zich ook zal bevinden, altijd zal hij boven zich een plafond blijven ontwaren.
Altijd zal er iets zijn dat ons te laag lijkt te hangen, dat ons Al te benauwend
drukt en vraagt om doorbroken te worden. Immer zal ons deze sensatie bekend
zijn; deze sensatie die tegelijk verschrikkelijk èn wonderlijk is" 3 ). Deze „wanhoop van ons hart" wordt elders „de startplaats van de raketten van onze
onbegrensde dromen" genoemd 4) .
De mens is een wezen, dat krachtens zijn aard eeuwig gericht staat op een —
steeds verder liggend — ideaal. En onbegrensd is de droom van de mens over
dit ideaal. Dit is de waarheid die men ook hier steeds duidelijker schijnt te
ontdekken. Men vergelijkt de onbegrensdheid van onze idealen met de „oneindigheid van de oceaan" 5) . Of men schrijft, dat men „aan geen enkele
grens, bij geen enkele rand mag zeggen: 'we kunnen niet meer verder streven'
of: 'we hebben alles bereikt' ". Want „het leven zal zijn loop nimmer stilleggen.
Het zal ons steeds weer verblinden door het nieuwe en meeslepen naar steeds
groter diepten. Al doordring je de hemelse ruimten, we zullen altijd weer
2)
3)
4)
5)
27

Gelijke tendensen vindt men eveneens in het genoemde werk van Garaudy.
Nonna Slepakowa, in: Denj Poezii 1962, p. 190.
Nina Aljtowskaja, in: Zwezda 3, 1962, p. 89.
Grigorii Sannikow, in: Denj Poezii 1961, p. 181.
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zeggen: 'het is te weinig, te weinig' .. " 6). Weer elders kan men dezelfde
gedachte terugvinden in de vraag, hoe men „aan de mensenziel met haar
eeuwige onrust wel ooit een definitieve bestemming zou kunnen aanwijzen,
wanneer men toch nergens een laatste grens kan trekken en wanneer alles
en allen meegesleept worden in één vurige baan zonder begin en zonder einde".
Men vermoedt nochtans, dat ons hart zich over deze „baan zonderbegin en
zonder einde": „met nerveuze sprongen ergens naar de hoogste hoogten begeeft", naar „eeuwige geheimen" 7); daarbij voortgedreven door iets dat wel
omschreven wordt als een „blind heimwee van de aarde naar de hemel" 8), naar
„iets in het Universum, dat nog altijd niet gevonden is doch dat men moet
vinden, noodzakelijk moet vinden" 9 ). Nog duidelijker drukt zich de dichter
uit die zegt: „in de diepten van het heelal een woord te horen, dat niemand
nog vermag te horen". Wat hij hier verneemt blijkt te liggen aan gene zijde
van alles wat zich verwoorden laat. Want hoezeer hij ook „probeert het met de
ondragelijke onrust van een stomme luid uit te spreken, hij blijft met stomheid
geslagen" 10)
Het heelal, dat hier genoemd wordt, schijnt inderdaad vaak de katalysator te
zijn, waardoor de gedachten over de onbegrensdheid van het menselijk verlangen naar bestaansverwezenlijking vorm krijgen. Dit Universum boeit omdat het,
zo wordt het letterlijk geformuleerd: „de oneindigheid is van onze dromen, van
onze geest, van onze handen". Soms legt men zelfs een direct verband tussen
de mysterieuze oneindigheid van het Universum enerzijds èn de even mysterieuze en even onpeilbare diepten van de eigen ziel anderzijds 11 ) . Vooral hier
meent men een algemeen menselijke emotie te hebben ontdekt, een algemeenmenselijke verwantschap. Dit komt wel heel duidelijk naar voren bij de dichter
die schrijft: „Voor het geopende Universum sta ik, met mijn geopende ziel. Ik
adem in die minuten, geheel gericht op de toekomst, in één band met alle
eeuwen, met verleden en nog komende tijden. En de vlucht van die toekomstdromen, van dit streven naar licht, van alles waardoor ook mijn stamouders
ademden, geef ik als in een estafette door aan hen die juist zo zullen dromen
in volgende eeuwen" 12).
Het laatste doel van ons bestaan, en daarmee de diepste en absolute zin van
ons leven, blijkt dus ook voor verschillende Sovjetdichters in het teken van de
vraag te staan; iets dat misschien wel het duidelijkst tot uitdrukking komt in
de volgende regels: „Dorst naar licht, dorst naar geluk ... Waarom en naar
welke gebieden trek je de harten der mensen ? Nooit door de eeuwen heen ben
je gelaafd kunnen worden. 0, onrustige erfenis, wezenlijkst kenmerk van het
leven, waar ligt je begin- en waar je eindpunt, o dorst naar geluk en dorst
naar licht ... ?" 13) .
Binnen dit perspectief blijkt men zich soms ook op het thema van de dood
te oriënteren. Men spreekt bijvoorbeeld wel de gedachte uit, dat ook de dood
6) A. Garnakerjan, in: Oktjabrj 4, 1961, p. 166.
Nik. Braun, in: Oktjabrj 6, 1962, p. 101; Ljudmila Popowa, in: Zwezda 4, 1962,
p. 34 e.v.; Wl. Pawlinikow, in: Joenostj 6, 1963, p. 48.
8) Michail Doedin, in: Netva 8, 1962, p. 140 e.v.
9) Jewgenii Dolmatowskij, in: Denj Poezii 1958, p. 33.
10) Wl. Lazarjow, in: Denj Poezii 1962, p. 14.
11) Leonid Wysjeslawskij, geciteerd in: Literatoernaja Gazeta 5- 9 -1963.
12) Nikolaj Braun, in: Zwezda 7, 1959, p. 10.
13) M. Markarjan, in: Oktjabrj 2, 1960, p. 139.
7)
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ondanks alle schijn van het tegendeel toch niet het laatste woord kan zijn, dat
over het menselijk bestaan gesproken wordt. De „dorst naar geluk en licht"
verzet zich juist hier tegen een definitieve overwinning van het Niets. Het
eeuwigheidsverlangen, dat de mens schijnt ingeboren, weigert men als uitzichtloos (en dus als zin-loos) te beschouwen. In een eerder in dit tijdschrift gepubliceerd artikel hebben wij bij dit thema reeds uitvoeriger stilgestaan. We willen
hier dan ook volstaan met een verwijzing *) .
Toenemende bezorgdheid om de mens
Naast de bezinning op het eeuwig-onbevredigd-zijn en op het gericht-staannaar-het-uiteindelijke als wezenskenmerk van de mens, valt er in de hedendaagse
Sovjetliteratuur ook een toenemende bezorgdheid om de mens in zijn concrete
situatie te constateren. Het is daarbij opmerkelijk, dat de Sovjetliteratuur hier
veelal dezelfde dubieuze fenomenen der moderne ontwikkeling op het oog
heeft, die in West-Europa a.a. door Gabriël Marcel en Romano Guardini warden aangewezen. Door de eeuwige actie, die in de wereld van onze tijd alle
overige levensgebieden dreigt af te dammen, wordt de mens steeds minder
geneigd, zich nog in te laten met wat men 'meditatie' zou kunnen noemen.
De „innerlijke bezinning op het wezenlijke" gaat onder in de onrust van het
beroep, dat er van alle kanten op ons wordt gedaan, wanneer onze voornaamste
bestaansreden een functioneren als machine-onderdeel schijnt te zijn geworden.
De mens wordt een 'onvolkomen mens', zoals Guardini schrijft 14).
Deze 'eeuwige actie' blijkt ook de Russische mens van thans te beklemmen,
getuige bijvoorbeeld de volgende klacht: „De snelheden slaan ons overdag
striemend in het gezicht ... We komen overdag immer tijd tekort en daarom
denken we 's nachts. Dan liggen we lang, heel lang op de rug en kijken dan
zo voor ons uit ..." 15) .
Men verwijt deze eeuw, dat hetgeen ze de mens leert bij 'n dergelijk rusteloos
voortjachten nooit 'bezinken' kan en daarom zo vaak echtheid en diepgang
mist. Haar wijsheid wordt dan een „gelogen wijsheid, waarvan de tekens op
de gezichten te lezen zijn; tekens waarvan de laster zo sterk is, dat het lijkt op
iets onwezenlijks" 16). Haar materiële verworvenheden worden tegelijkertijd
en in gelijke mate dreigende in plaats van bevrijdende werkelijkheden. In plaats
van de beoogde humanisation de la terre, die slechts te bereiken is door een via
de bezinning tot stand gekomen geestelijke integratie, openbaart zich, waar deze
integratie niet meer geschiedt, de mogelijkheid van een totale ontmenselijking.
Dan dicht men in plaats van een loflied op de techniek eerder een klacht of
een waarschuwing als dit: „O, roofachtige fenomenen dezer eeuw! Onze ziel
is getroffen door een veto. Wij wijken terug in de bergen, in onszelf, of storten
ons naakt in het water. Maar het water wordt krijtwit, alsof in de zee vissen
gestorven zijn ... Mijn ziel, mijn levend-wild dier, jij loopt tussen de coulissen
*) Cf.: Dood en eeuwigheid in de hedendaagse Sovjetliteratuur, in: Streven, april
1965. Zie ook ons artikel: De 'doorbraak naar het licht' in de hedendaagse Russische
literatuur, in: Oost-West, mei 1964, pp. 68 - 69.
14) R. Guardini, De gestalte der toekomst, Utrecht 1963, p. 168 e.v.
15) W. Chaloepowitsj in: Joenostj 9, 1962, p. 7. Hetzelfde motief verschijnt bij
M. Markarjan, in: Oktjabrj 2, 1960, p. 139; en bij Wl. Loegowoj, in: Joenostj 10,
1962, p. 56.
16) S. Orlow, in: Neova 7, 1962, p. 3.
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van de stad door als een hond met een band om zijn nek en je jankt ..." 17 ) .
Men vraagt daarom de natuur, de mens „naar ziel en lichaam te willen genezen", zodat hij een uitweg vinden kan uit deze impasse en weer „met deze eeuw
zal kunnen twisten over de zin van goed en kwaad" 18) .
Dezelfde eeuw van vooruitgang en comfort dreigt op de mens nog op een
andere wijze roofbouw te plegen. Juist door de materiële welstand die ze
schenkt doet ze de mens soms vergeten, dat zijn wezen op meer gericht is dan
alleen op materiële overvloed; dat hij als geestelijk beginsel óók aan geestelijk
voedsel behoefte heeft. In Nikolaj Doebows roman Een harde proef krijgt de
jonge Aljosja, die hartstochtelijk naar de waarheid zoekt, van een collega
hierover dingen te horen die duidelijk de overtuiging van de schrijver zelf
weergeven: „De jeugd weet niet, waarmee ze zich zal bezig houden. Aan
dagelijks brood ontbreekt het haar niet. Maar ze heeft meer nodig. Als het
lichaam verzadigd is, wil de mens ook de ziel haar voedsel geven. Maar dit
geestelijk voedsel vindt hij niet en dan verdwaalt hij in het duister der lichamelijke begeerten. Maar met het lichamelijke kan men de geestelijke dorst niet
lessen. Blijft de zieledorst echter ongelest dan verteert ze de mens; ze maakt hem
hard en onverschillig jegens de naaste" 19) .
Vooral protesten tegen de ondervoeding van het gevoelsleven vindt men
regelmatig in de hedendaagse Sovjetliteratuur. W. Kawerin laat in zijn verhaal
Een stuk glas de hoofdfiguur Petja toegeven, dat hij : „de mens eigenlijk nog
maar heel slecht kende"; „hij begreep wel de typen der wetenschapsmensen,
hun handelingen en procedures; hij begreep dit alles verstandelijk ... Maar
de wereld van de levende, gewone, niet met het beroep verbonden gevoelens
was hem volkomen vreemd. En zo was het met de meeste van zijn leeftijdgenoten, die in de kunst der menselijke verhoudingen, in de liefde, in de bekwaamheid om het schone te beoordelen en om bezield te zijn wezenlijk onontwikkeld
gebleven waren" 20) . Een nog fellere filippica tegen de ondervoeding van het
gevoelsleven houdt Pawel in Oboechowa's roman De mo p peraarster, wanneer
hij zegt: „Moeten we op dit punt soms bedelaars zijn? Kennen we dan geen
sterke, grote gevoelens meer ? Ik ben ervan overtuigd, dat het socialisme van
het innerlijk, van het zieleleven, voor ons niet minder belangrijk is dan het
socialisme van de buitenwereld. De mens is niet de som van enkele eigenschappen, die aan één kant zoveel geringer wordt, als hij aan de andere kant afgeeft
. . . Wanneer hij in zichzelf de liefde doodt, dan wordt een stuk van zijn ziel
blind" 21) .
Behalve door het bovenstaande kenmerkt het leven in de Sovjet-Unie zich
door zijn collectief karakter. En ook deze collectiviteit kan de mens in plaats
van beschermen bedreigen. Tegen de dreigende aspecten van de collectiviteit
neemt de hedendaagse Russische literatuur de onvervreemdbare en onherhaalbare waarde van de menselijke persoon herhaaldelijk in bescherming. Zo kan
men de strijd tussen collectiviteit en individu uitgedrukt vinden in gedichten
als het volgende: „Men zei me: je moet je Ik vergeten. Welnu, mijn Ik onderwierp zich soms, maar soms ook niet. Maar het verwijderde zich zo op de een
17) A. Wosnesenskij, in: Znamja 4, 1962, p. 70.
18) D. Gawrilow, in: Newa 4, 1962, p. 134; S. Orlow, in: Newa 7, 1962 p. 3.
19) Nowyj Mir 9, 1960, p. 49.
20) Nowyj Mir 8, 1960, p. 13.
=1 ) Newa 3, 1961, p. 103.
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of andere wijze van mij. Gepijnigd zocht ik toen het spoor (van mijn Ik) terug,
terwijl ik de raad van mijn leermeesters verwenste. Maar opnieuw zei men mij:
je standpunt is onjuist ... je predikt egoïsme in je verzen". De dichteres van
deze regels geeft zich echter niet meer gewonnen; ze blijft het recht opeisen, te
mogen twijfelen aan de noodzaak van een 'autocratie der collectiviteit' en
besluit: „Ik leef temidden van de tegenstellingen van mijn tijd en verberg
mijn twijfels en sympathieën niet" 22 ) .
In Bondarjews roman De stilte verzet Sergej zich op dezelfde gronden als
de hierboven geciteerde dichteres deed, tegen een lid van de NKVD, die van
hem eist dat hij ,,zich veranderen zal en zich zal aanpassen" en hem aanraadt:
„het masker van een goede kerel te dragen en zich maar in alles te schikken".
„ — Dat kan ik niet!
— Dan zal men je toekomst kapotmaken, jij, stommeling, wees niet tè verstandig ! Wil je de waarheid zoeken? Die is allang gevonden !
— Ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet ! Ik kan mezelf niet uitvlakken. Er zijn
dingen die men eens en voor altijd geleerd heeft . . .
— Je kunt het, je kunt het ! Je moet. Al het andere betekent je ondergang.
— Ik kan niet ! Ik kan niet!
— Je kunt het ! Eerst moet je jezelf ertoe dwingen. Later raak je eraan gewend.
— Ik kan niet ...".
Het lukt Sergej inderdaad niet, zijn Ik te verloochenen. Hij vlucht naar een
primitief doch eerlijk bestaan, ver weg, in een afgelegen gebied, zo onbereikbaar
mogelijk voor de greep van het collectieve 23 ) .
Sergej capituleert niet. Maar wat gebeurt er, wanneer men wel bezwijkt?
Lidia Oboechowa geeft hiervan een aangrijpend voorbeeld in haar reeds eerder
genoemde roman. De vertegenwoordigers van de partij verkondigen aangaande
het persoonlijk leven van Pawel, wiens liefde de partij 'ongeschikt' lijkt, de
bekende these: „Iedere tijd heeft haar eigen taken. Ik bedoel, dat de liefde ons
te duur komt te staan, als ze ons van die taken afhoudt. In onze tijd moet men
de zielekrachten geheel en zonder reserve voor andere zaken sparen. Dat is
onze opgave als partij-arbeiders". Pawel probeert zich nog te verzetten tegen
het feit, dat de waarde van zijn mens-zijn volledig wordt afgeleid uit de
functie die het heeft voor het totaal, en antwoordt: „Het persoonlijke leven
van de mens is zijn eigen aangelegenheid. Geheel, zoals het is, met zijn grote
en kleine wereld, met zijn gevoelens en zijn handelingen ... Moeten we dan
tegen onze gevoelens ingaan ? Moet de mens soms vergeten lief te hebben ?"
Zijn protest haalt echter niets uit. Hij ziet tenslotte geen andere weg dan zich
te onderwerpen en de partij zegeviert. Maar hij is tegelijk een voorgoed gebroken mens. Hij verliest alle achting voor zichzelf en voor de wereld. Hij wordt
een levende dode 24) .
In G. Konowalows roman De bronnen is het de figuur van Swetlana, die weigert de menselijke persoon — in dit geval die van haar kinderen — aan de
partijbelangen op te offeren: „Wenka en Kotka geef ik jullie niet ! De proletariërs aller landen mogen zich zonder hen verenigen. Bij jul li e is het leven als
een grote straat: je moet oppassen, dat je niet onder de wielen komt ... Zelfs
de katten beschermen nog hun jongen, maar jullie stuurt kinderen de straat
22) Ljudmila Waganowa, in: joenostj 10, 1962, p. 57.
23) Nowyj Mir 6, 1961.
24) Znarrtja 4, 1962, p. 9.
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op met de woorden: denk niet aan jezelf, geef je leven voor de idee". Ze
verwijt de oudere partijleden daarbij, dat dit idee voor hen 'iets mechanisch' is
geworden, als een 'onze Vader' 25). Weer elders verwijt iemand de partijleiding:
„U ziet de mensen niet meer. U kent alleen nog maar nummers. Het mensenleven interesseert U net zoveel als de pit van een zonnebloem" 26) . Een lerares
uit Medynskij's roman De eer laakt in haar directie eveneens een fatale onderwaardering van de menselijke persoon. Ze neemt het bewust op voor haar
leerling, ook al wijkt diens doen en laten alleszins af van het voorgeschreven
gedragspatroon, of wellicht juist daarom: „Weet U", betoogt ze, „er is een
legende; een herder had honderd schapen. Een ervan raakte verloren. Hij verliet
toen de negenennegentig andere om op zoek te gaan naar dat ene schaap. Hij
vond het en bracht het naar de kudde terug". Maar de schooldirecteur antwoordt
haar: „Bespaar me dergelijke bijbelse gesprekken. Wij hebben het collectief, de
massa-opvoeding. Het collectief is de basis van alles". Waarop de lerares weer
repliceert: „Er zal een tijd komen, waarin het lot van de enkeling de voornaamste aandacht zal krijgen van de menselijke, werkelijk menselijke samenleving.
Omdat een samenleving niet rustig mag zijn, zolang ze niet bezorgd is voor
het welzijn van de enkeling" 27).

Groeiende belangstelling voor de grenssituaties van het mense lijk
bestaan
De heroriëntatie op de mens, die zich momenteel in de Sovjetliteratuur blijkt
te voltrekken, kan men ook aflezen uit een grotere openheid tegenover de
grenssituaties van zijn bestaan. Vrijheid, schuld, eenzaamheid, lijden en dood,
de behandeling waarvan in de Sovjetliteratuur lange tijd min of meer taboe
was, warden steeds duidelijker erkend als werkelijkheden die inherent zijn aan
onze existentie.
vrijheid
Allereerst begint men zich bewust te worden van de vrijheid als iets dat wezenlijk bepalend is voor onze existentie. Het determinisme dat hier, gewild of
ongewild, jarenlang zo'n sterk stempel gedrukt had op de levenshouding van de
mens, gaat steeds meer plaats maken voor een voluntarisme. Eerst door de vrij heid, verkondigt ook de huidige Russische literatuur steeds luider, vermag men
zijn bestaan die diepte en die openheid te geven die het met recht menselijk
maakt, die het tot een waarachtig existeren doet zijn. Vrijheid betekent niet
alleen een horizontale uitbreiding van het gamma der keuze, maar ook - en
zelfs allereerst - een 'winnen aan diepte', een 'nieuwe dimensie', zoals het treffend getypeerd wordt in Snegows roman Ga tot aan het 'einde. Wanneer het
meisje Larissa zegt: ,, zich naar eigen goeddunken haar leven te willen scheppen", wordt dit door haar vriend Terentjew, voor wie dit aanvankelijk een geheel
nieuwe gedachte is, ervaren als een 'wonderlijk iets', waardoor zij „als het ware
leeft in een andere dimensie" 28) .
De menselijke vrijheid onthult echter ook hier haar dubbelzinnige karakter
25)
26)
27)
28)

Oktjabrj 1, 1959, p. 112.
F. Powago: Op een a[deling, in: Molodaja Gwardia 3, 1959, p. 93.
Moskwa 4, 1959, p. 60.
Znamja 6, 1961, p. 61.

AANDACHT VOOR DE MENS IN DE SOVJETLITERATUUR

1087

van grenssituatie. Ze wordt enerzijds als een innerlijke bevrijding ervaren —
inzoverre ze de mens namelijk zichzelf schenkt, mèt zijn recht op eigen, persoonlijke bestaansverwezenlijking, de vrije keuze van levensrichting en bestaanszin. Maar anderzijds wordt ze evenzeer gevoeld als een bestaanscrisis: de mens
weet zich door zijn vrijheid gedwongen voortdurend opnieuw de verantwoording te dragen voor zichzelf en voor zijn wereld, en daardoor steeds weer
gesitueerd in een 'kritisch punt' op de curve van zijn bestaan.
Men ziet in dat de risico's, die aan de vrijheid inherent zijn, evenzeer de kans
op een 'verkeerde weg' inhouden als op een 'goed uitkomen'. Men beseft de
ambivalentie der menselijke vrijheid, de mogelijkheden ten goede èn ten kwade;
mogelijkheden die des te zwaarder gaan wegen, naarmate de macht van de
mens over zijn wereld groter wordt. Kortom: men ontdekt dat de machten
waarover de mens beschikt — de mens die zich, juist in zijn ambigue vrijheid,
altijd op een tweesprong weet — zowel een zegen als een vloek kunnen zijn 29) .
schuld
Een confrontatie met het probleem van de vrijheid kan niet losgedacht worden
van een gelijktijdige bezinning op het probleem van de schuld. Schuld ontstaat
immers daar, waar de vrijheid wordt misbruikt.
Een van de belangrijkste symptomen die zich bij deze bezinning openbaren,
is dat vooral de jongere schrijvers en dichters de criteria voor de ethische
waarden niet langer 'buiten' de mens zoeken, in sociaal-economische of direct
met het collectief verband houdende situaties, waarvan deze waarden niet meer
dan bovenbouw zouden zijn. Deze waarden warden thans meer en meer gezocht
in de mens zelf. Ze krijgen daardoor een veel verder reikende geldigheid dan
het geval was in hun oorspronkelijke context. Niet langer op de eerste plaats
afhankelijk van een situatie maar van de mens, verliezen ze hun betrekkelijk
karakter en worden ze absoluut.
Dit kan soms wezenlijke conflicten oproepen. Als het waar is, dat de mens
voorop dient te staan en niet de situatie, is dan een daad nog geoorloofd als
ze 'om de situatie' gesteld wordt, maar ten koste gaat van al was het slechts
één enkele mens? Anatolii Aleksin stelt in zijn verhaal De vlinder het volgende
probleem: is een leugen om bestwil, wanneer dit bijvoorbeeld de opvoeding van
tienduizenden ten goede komt, geoorloofd ? In het genoemde verhaal wordt
een onschuldige jongeman om deze reden belasterd. De betrokken journalist
praat het goed met de opmerking: „We hebben het recht op overdrijving en
toespitsing, want ... het gaat om tienduizenden lezers, die hierdoor worden
opgevoed. Het komt op de probleemstelling aan". Maar dan merkt de moeder
van de jonge journalist, duidelijk de mening van de schrijver zelf vertolkend,
op: „Wat zeg je daar, Valerii? Kan men dan met onwaarheid en ongerechtigheid iemand opvoeden?" En een ander valt haar onmiddellijk bij: ,,De probleemstelling ... ! Is er dan op de wereld ook maar één probleemstelling die
toestaat dat er, al was het ook maar één enkel eerlijk mens, belasterd wordt ?" 30) .
Hetzelfde probleem van een 'absolute moraal' komt aan de orde in Nekrasows verhaal De tweede nacht. Tijdens een gevechtspatrouille is de jonge
29) Dit motief van 'vrijheid en verantwoording' hebben wij uitvoeriger behandeld
in ons artikel: Vrijheid en wisselvalligheid in de hedendaagse Sovjetliteratuur, in:
Streven, juni 1964.
30) Joenostj 5, 1960, p. 63.
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soldaat Lenka gedwongen, een Duitser te doden. Hij wordt daarna als held
gevierd. Maar alle bewondering en waardering die anderen voor zijn daad aan
de dag leggen, zijn niet in staat de stem van zijn geweten te doen zwijgen, die
hem iets anders zegt; iets waardoor hij somber gestemd raakt: „Hij wilde
niemand zien; zonder dat hij eigenlijk zelf wist waarom kwam er een gevoel
van afkeer als een rilling over hem heen". Als hij dan nog een foto vindt op de
gedode Duitser, waarop deze lachend met zijn meisje staat, houdt hij het niet
langer uit. Dit ene feit: dat de ander die hij, Lenka, gedood heeft, een mens
was als hijzelf en ook het recht had op menselijk geluk en leven, blijkt een
dimensie te bezitten die zich niet laat verdisconteren in een waardesysteem dat
slechts werkt met de begrippen: vijand, vaderland, bevrijding, heldendaad en
overwinning. Het doden van de Duitser blijft daarom voor Lenka problematisch,
hoezeer de omstandigheden ook de noodzaak van deze dood schenen te rechtvaardigen 31).
Op nog indringender wijze wordt dit thema behandeld in Tendrjakows
novelle Drie, zeven, aas. Is iemand inderdaad vrij van alle schuld, wanneer hij
een ander doodt uit noodweer ? Voor Sasj a, de hoofdfiguur in deze novelle,
blijft het, hoe hij het ook wendt of keert, een schuldige daad: „Ja", denkt hij, „ik
heb uit noodweer gehandeld. Ik stond met mijn mes tegenover zijn bijl. Ja,
als ik hem niet gedood had lag ik nu zelf naast de trap ... dat klopt allemaal . . .
Maar dat achteroverhangend hoofd en die donkere bloedvlekken op het hemd
... Neen, er is geen vergeving mogelijk voor wie gedood heeft !" 32).
Een tweede vraag, die het probleem van de schuld betreft, is de vraag of de
mens ten goede of ten kwade geneigd is. Het is opmerkelijk, dat men hier een
bepaald genuanceerder visie op de mens heeft dan door de eenzijdig optimistische partij-doctrine wordt uitgedrukt. Men blijkt namelijk nogal sceptisch te
staan tegenover de opvatting, dat de mens — zo eenmaal de sociaal-economische
voorwaarden goed zijn — vanzelf eveneens goed zou zijn. Men maakt ook deze
gerichtheid van de menselijke wil los van de sociaal-economische factoren, zet
een eerlijk vraagteken achter het optimistische apriori van de spontane geneigdheid ten goede en verkondigt soms een eerder pessimistische dan optimistische
mening over het raadsel dat mens heet. Soms vermoedt men een innerlijke
weerstand in de mens tegen een daadwerkelijke, laat staan volledige inzet ten
goede. Zo klaagt een dichter: „Het heet, dat ze al eerder dan ik geboren was,
deze sluwe luiheid, deze oude traagheid ... Ze is als een schaduw en gaat
overal achter mij aan ... Hoeveel heeft ze mij al niet ontnomen ? Hoeveel goeds
heeft ze al niet tot ontbinding gebracht ?" 33) . Het spreken van een schaduw
doet daarbij onwillekeurig denken aan C. G. Jungs gelijkluidende aanduiding
van de negatieve kant in een ten opzichte van goed en kwaad ambivalente mens.
Nog duidelijker reminiscenties aan Jung bevat een gedicht van Alexander
Jasjin. Jasjin blijkt vooral gegrepen door de droom als openbaring van het
verborgene — onbewuste en onderbewuste — in hemzelf. De droom confronteert hem óók met zijn schaduwzijde. Zijn duistere zelfkant, die hij zich voordien niet bewust was, geeft zich nu volledig bloot. Ze wordt door de dichter
niet ervaren als een fantasmagorie, maar als een onmiskenbare realiteit: evenzeer deel van hemzelf als dat wat hij zich bewust is, als wat rationeel kenbaar
31) Nowyj Mir 5, 1960, p. 46.
32) Nowyj Mir 3, 1960, p. 31.
33) S. Ostrowoj, in: Joenostj 4, 1958.
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is aan hemzelf. Zijn conclusie is dan ook even schokkend als eerlijk: „Ik schaam
me voor mijzelf, want zo ben ik nu" 34).
katharfi,t

Bijzonder belangrijk lijkt ons dat hier, vanuit een eerlijke belangstelling voor
het zolang verwaarloosde innerlijk van de mens, in eerste aanzet althans gedacht
wordt in richtingen die ook de officieel nog afgewezen westerse psychologie
verkent. De droom wordt hier ervaren als een mogelijkheid tot katharsis. Alleen
al door de bewustwording van zijn duistere zelfkant, hoe schokkend die ook zijn
mag, weet men geestelijk rijker geworden en gedeeltelijk reeds 'bevrijd' te zijn.
Een heel typische vorm krijgt het vermoeden, dat deze bewustwording een
geestelijke winst is, een winnen aan waarheid omtrent de mens en primair over
zichzelf, in een gedicht van Wladimir Pawlinow. Deze spreekt over de plotselinge bezinning op zijn eigen schaduwzijde bij het horen van nachtelijke muziek.
Er groeit een vage onrust in de dichter, een onrust die tegelijk een verruiming
en een herademing betekent. Het besef van de eigen duisternis blijkt, hoe
vreemd dit ook mag klinken, een werkelijke doorbraak naar het licht; een
gebeuren dat van even groot belang is als het ontluiken van het bewustzijn aan
het eerste begin van de mensheid 35).
Mèt de ontdekking van deze eerste aanzet tot een katharsis ontstaat echter
het verlangen naar een totale katharsis, naar een waarachtige geestelijke wedergeboorte, een innerlijke opstanding. Ook dit verlangen wordt in de hedendaagse
Russische literatuur wel uitgesproken. Dan ziet men verder dan berouw en
belijdenis en hoopt men, door een volledige 'kwijtschelding' : „het vuil van zijn
ziel te kunnen wassen ... de duisternis daar te kunnen doorlichten en er ... te
kunnen besproeien wat verdord is, zoals de regen de aarde fris en zuiver maakt
als de Hof van Eden" ' 6 ). Ook hier schijnt men daarbij, bewust of onbewust,
zijn hoop te stellen op een werkelijkheid die verder reikt dan de mens zelf en
die krachtens eigen zuiverheid en volheid deze wedergeboorte schenken kan.
Die werkelijkheid blijkt men vaak te vermoeden in een min of meer pantheïstisch gedacht Al. De natuur — eeuwig symbool van het zuivere, oorspronkelijke en ongerepte — wordt dan gezien als de heilige plaats, waar dit Al de om
vergeving vragende mens in zijn bestaansnood te hulp komt en hem de gezochte
heropstanding deelachtig laat warden.
Een bijzonder aangrijpend voorbeeld hiervan geeft een gedicht van Fjodorow.
Hij beschrijft daarin, hoe hij aan zichzelf voltrekt wat hij het „ritueel van de
vernieuwing" noemt. Hij doet dit in de numineuze stilte van het Kaidor-meer
en wel op een wijze, die onwillekeurig doet denken aan het religieuze baden
der Hindoes in de Ganges en aan het Christelijk doop-ritueel. Ook Fjodorow
hoopt in deze onderdompeling bevrijding van schuld, verlossing en wedergeboorte deelachtig te worden getuige de verzen: „Ik breng al mijn pijn en mijn leed
naar het Kaidor-meer. Hier voltrek ik het ritueel. Ik tracht daar te zijn bij het
ochtendgloren, op dat vroege uur waarop de verten nog gehuld zijn in nevels.
Wij zijn daar dan slechts met zijn tweeën, het meer en ik, mijn ziel en de
34) Netva 8, 1959, p. 108.
35) Joenostj 7, 1959, p. 49.
36) S. Kirsanow, in: Oktjabrj 12,
4,

1962, p. 40.

1960, p. 140. Hetzelfde bij Korzjawin, in: Joenostj
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wijsheid van dit sluimerend water. En niets in mijn hart verbergend werp ik
alles van mij af, kleding en schaamte. Dan fluister ik tot het water: 'omarm mij
als in mijn jeugd; schenk mij iets terug van die zuivere tederheid. Neem mijn
verdriet weg, neem mijn vermoeidheid weg, het gewicht van een steeds grater
aantal jaren ... Zo spreek ik mijn heidense woorden en ga het water in .. .
En het water van het meer ontfermt zich over mij" 37) . Een ander dichter gaat,
om dezelfde katharsis deelachtig te worden, naar het Narotsj -meer. Want het
zal „alles begrijpen, tot het einde toe begrijpen, tot de diepste diepte, tot de
bodem toe" 38). Weer elders zoekt iemand een dergelijke loutering in het water
van de rivier de Oka, in wier uitgestrektheid en diepten hij het symbool van
de hemel zegt te zien. Hij smeekt de rivier: „hem op te nemen", zodat hij, „al
kan hij dan niet haar diepten bereiken'', door haar toch „geheel gezuiverd zal
worden" 39).
eenzaamheid en laatste schipbreuk

De Sovjetliteratuur ontdekt dus het duister in de mens als een tekort, dat in
wezen on-afhankelijk is van de sociale en economische factoren en veel dieper
in de mens wortelt dan de partij-ideologie leert. Zij ontdekt echter evenzeer
in andere richtingen en op andere gebieden, dat het menselijk bestaan altijd
slechts een onvolkomen bestaan is.
Allereerst is er het volgende. Ondanks — of wellicht zelfs dank zij — zijn
aangewezen-zijn op de gemeenschap, hervindt de mens zich ook hier toch
telkens weer als eenling. In welke situatie men zich als mens ook geworpen
weet, steeds leeft men, zoals de dichteres Julia Nejman het uitdrukt, in de:
„donkere afgrond van de eenzaamheid". Dit is wel heel duidelijk verwoord in
de talrijke aan dit thema gewijde gedichten van Kirsanow. Vanuit de levensavond terugblikkend ontwaart de dichter zichzelf, verbitterd, eenzaam en verloren, als één levende vraag om het verlossend woord, dat echter niet gesproken
wordt: „Wee de eenzame, wee de eenogige, boze cycloop. Wat bleef hem over?
Nu hij oud is slaat hij op de stenen ... Kleine kinderen warden angstig wakker.
Het is verschrikkelijk. Het lijkt of hij tandenknarsend de kleintjes zal doden
en begraven. Maar de cycloop klaagt en steunt alleen maar, heel de nacht door.
Hoe moet men hem helpen ? Hij doet niemand kwaad, hij klaagt en steunt
alleen maar" 40) .
Maar de vervreemding in de ouderdom reikt nog dieper dan deze eenzaamheid. Ook afgezien van deze eenzaamheid blijkt het geluk, waarop de mens
krachtens zijn wezen gericht is, mèt de jaren steeds verder terug te wijken, juist
als het licht achter de horizon 41) . Het leven openbaart zich dan als een continue
breuk tussen ideaal en werkelijkheid, tussen het in idealisme gezochte en het in
feite bereikte. Deze gedachte valt bijvoorbeeld terug te lezen bij de dichter die
schrijft: „Ik sprak: geef me het paard van mijn vader, ik kan goddank galopperen ! En ik sprong in het zadel. Maar het paard wierp me af en ik viel op de
U7 ) Znamja 9, 1959, p. 86.
38) Nikolaj Braun, in: Oktjabrj 6, 1962, p. 103.
3 °) J. Chramow, in: f oenostj 8, 1960, p. 23.
40) Oktjabrj 12, 1962, p. 114.
41) Dit motief kan men uitgewerkt vinden in ons artikel: Het terugwijkend geluk
in de hedendaagse Russische literatuur, in: Raam (nieuwe reeks van Roeping) , dec.
1964.
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weg. (Toen sprak ik:) stil, mensen, ik begin te spelen; geef me de beroemde
bandoera van mijn vader! Maar ik had de snaren nauwelijks met mijn vingers
aangeraakt, of de snaar sprang stuk met een trillend geluid" 42) . Nog indringender wordt dit gegeven verwoord in een gedicht van de reeds genoemde
Kirsanow, dat opmerkelijk genoeg eindigt met een aan de Bijbel (I Samuel 14,
27) ontleende uitspraak over de broosheid en de korte duur van alle aardse
geluk: „Meegesleept door de gelijkenis van woorden op gemis en gelispel, dacht
ik daaruit beken en planten te kunnen scheppen. Maar woorden zijn als zanderige vlakten. Ik zwerf er ook nu nog, stervend van dorst in deze woestijn, waar
water noch planten zijn. Meegesleept door de gelijkenis van dromen op verschijnselen, daden en gebeurtenissen, dacht ik, ze ooit werkelijk te mogen
beleven ... 0 fantasie, o bontheid, hoe kan ik jullie bewaren nu ik ontwaak ?
Als zand vloeit het tussen mijn vingers door en er blijft slechts leegte in mijn
handen. Meegesleept door de gelijkenis van ogen op lichten van liefde en hoop,
wilde ik dat ze mijn onrust tenslotte zouden begrijpen ... 0 leugenachtig licht !
Ook in het licht van die ogen raakte ik verdoold ... 0, al proevend nam ik
slechts een weinig honing, en nu moet ik al sterven!" 43) Aan de rand van
zijn leven ziet de dichter zich ontredderd, als een trieste circusclown, midden
in de arena van het bestaan: „Ik leefde als een arme circusclown, heel mijn
leven schommelend in een papagaaiekooi. Over mijn huilen heen was een lach
geschilderd. Een betoverde fluwelen ring was mijn horizon. Men stortte gelach
en handgeklap over mij uit als regenbuien. En nu sta ik hier, zonder paraplu,
rillend en nat voor aller ogen" 44 ) .
Men vindt zichzelf, verdwaald, terug als de oude Orpheus, die ontroostbaar
door Fragië trok en duizend jaar lang probeerde zijn Euridice terug te roepen uit
de onderwereld. Wat heeft de dichter Antokoljskij, die deze symboliek gebruikt,
met Euridice bedoeld ? Zijn vrouw ? Of de Waarheid, het Geluk, het leven zelf;
al datgene wat hij eerst „op de rand van de eeuwige nacht, bij de zuilen van
Hercules'' beseft door zijn levenslang verraad verloren te hebben ? „Overal
waar ik was droeg ik in mijzelf de ondergang, alleen maar de ondergang .. .
Waarom zijn we door de wolken bedekt? Twee ontheemde sterren, twee vallende sterren ... Opnieuw hebben we elkaar gemist ... Ik heb je gezocht, maar
ik vond niet jou doch mijzelf, vervreemd ...".
de dood
In zijn roman Het huis van kastanjehout laat Georgii Goelia iemand opmerken: „U moet niet denken dat ik pessimist ben. Maar ik haat die eeuwig
glimlachende optimisten. Over de dood moet men nadenken" 45)
En er wordt over nagedacht. Het thema, waarvoor Goelia de aandacht vraagt,
wordt in de hedendaagse Sovjetliteratuur niet langer uit de weg gegaan. Ook
hier erkent men, dat men weet heeft van de kloof tussen het mateloos verlangen
van onze ziel en de vergankelijkheid en beperktheid van het de mens in feite
toegeworpene. Ook hier begrijpt de mens, dat hij slechts met een klein gedeelte
van zijn grenzeloze idealen zal moeten leven 46), terwijl hij nochtans het
42) R. Gamzatow, in: Nowyj Mir 6, 1961 p. 129.
43) Oktjabrj 12, 1962, p. 113.
44) Znamja 11, 1962, p. 141.
45) Oktjabrj 9, 1960, p. 45.
46) L. Osjanin, in: Denj Poezii

1958, p. 79.
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grondpatroon van dit oneindigheidsideaal wezenlijk vervlochten weet met zijn
zielsstructuur, zoals blijkt uit een telkens weer spreken over de 'grenzeloosheid
van onze idealen' en over een 'eeuwig onbevredigd verdergaan'. Ook hier
verklaart men het waarom van ons eeuwig verzet tegen alle tijdelijkheid vanuit
deze paradoxale discrepantie: „Ik heb geen leven genoeg, geen hart genoeg om
alles te ervaren zoals het nodig zou zijn" 47).
Het leven blijkt immer te kort in verhouding tot ons oneindigheidsideaal, tot
de onstuimigheid van ons verlangen en het élan van onze innerlijke opvlucht:
„Hoeveel dagen en nachten zou ik nodig hebben om mijn hart tot het einde
toe uit te putten ? Hoeveel dagen en nachten, hoeveel sterrestralen, hoeveel
zonneschijven die naar het zenit stijgen, hoeveel manen? Hoeveel tranen uit
slapeloze ogen ? ... Hoe zou ik mijn hart tot de bodem toe kunnen leegputten
als er zoveel dorstig verlangen, zoveel hartstocht ligt opgeslagen?" Het antwoord dat de dichter zichzelf en daarmee heel de mensheid geeft, is de bekentenis van de absolute onmogelijkheid, dit alles in één mensenleven tot het einde
toe te beleven: „Om alles uit te spreken, waardoor het (mensenhart) trilt ... is
één leven te kort" 48) . Om aan dit ideaal recht te doen wedervaren „zou men
niet één, maar wel honderd levens moeten leven" 49).
Is de waarheid over het onafwendbaar einde eenmaal ontdekt, dan laat ze
de mens — ook de Sovjetmens — nimmer meer los. En met dit besef dreigt de
bodem uit ons bestaan te vallen. Het existeren lijkt dan een val door een
vreemde tunnel, waaruit men de duistere leegte van het niets kan voelen opstijgen, als een „donkere ademtocht uit het diepst van de toekomst, dwars door
de jaren heen die nog niet zijn gekomen", zoals Camus het de vreemdeling laat
zeggen in zijn gelijknamige roman. Door deze tunnel van het bestaan wordt
men onweerstaanbaar voortgedreven: „Steeds verder terug ligt de ingang en
steeds dichterbij de uitgang", dicht Boris Sloetskij . „Besef ik het ? Ja, ik besef
het! Begrijp ik het? Ja, ik begrijp het". De angst die de dichter bij dit besef
bevangt, wekt ook in hem een machteloos verzet op: „Ik erken het in het geheel
niet. Ik aanvaard het absoluut niet" 50) . Geen enkele weigering kan echter
ongedaan maken, dat het besef van de dood toch voortdurend aanwezig blijft
en ons de dood 'reeds dichtbij' doet schijnen, ook al is „de Levensavond nog
lang niet aangebroken" 51).
Niet vlak voor de val in het Niets, aan het einde van het leven, maar reeds
bij het begin, in de jeugd, verraadt het telkens weer spreken over het einde de
verborgen of openlijke angst van de mens ten overstaan van de dood, die door
Dementjew een „absurditeit, een of andere baldadigheid" genoemd wordt 52).
„Werkelijk, het is vreemd en inderdaad mysterieus", schrijft Dolmatowskij,
dat „zelfs de dichters die jong stierven nog kans zagen over hun dood te
spreken. Maar evenzeer bij de nog levende dichters — en meestal juist in hun
eerste werken — vindt men verzen over het laatste ogenblik". En wel op zo'n
indringende wijze, „dat je er koud van wordt" 53 ). Dit geldt ook voor de
47 ) L.

48)
49)
50)
51)
52)
53)

Lisowskij, in: Denj Poezii 1962, p. 128.
Nikolaj Braun, in: Zwezda 9, 1962, p. 91.
Vera Beljawskaja; A. Dementjew, in: Joenostj 5, 1963, p. 39.
Denj Poezii 1961, p. 191.
A. Nikolajew, in: Denj Poezii 1961, p. 148.
Jocno stj 6, 1962, p. 36.
Oktjabrj 11, 1963, p. 7.
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Russische dichters van thans. De een mediteert over de afbraak van een huis
en legt daarbij een directe verbinding tussen deze afbraak en de eigen val in de
afgrond van de dood: „Ja, zomers en winters vliegen voorbij. Hoezeer je ze ook
wilt tegenhouden ... ergens zal er een afgrond zijn en ik zal niet in staat zijn,
mij aan de rand overeind te houden" 54). Een ander voelt in de nachtelijke
stilte de voortdurende aanwezigheid van de dood, die soms verborgen lijkt
achter de drukte van de dag doch zich, zodra deze even wijkt, telkens weer in
haar dreigende realiteit openbaart 55 ). Voor Lew Osjanin betekent dit voortdurend bewustzijn van de dood zelfs de onmogelijkheid om verder te leven:
„Indien we bewust zouden wachten, op welk ogenblik en van welke kant de
dood zal komen en waar we haar zullen ontmoeten, zouden we niet meer kunnen
eten, drinken en slapen van de angst". De enige mogelijkheid om hier geestelijk
overeind te blijven ziet hij in een vlucht, in een verdringing. Hij wil onderduiken in de actie, waarbij men alles zal vergeten, ook deze verlammende angst 56).
De vlucht uit het bewustzijn van de dood schijnt hier de enige narcose, die
haar pijn verdoven kan. Marsjak, een dichter die steeds bijzonder geobsedeerd
blijkt door het thema van de dood, ziet het wonderland van de allerprilste jeugd
juist daarom als het verloren paradijs, omdat alleen toen het bewustzijn-van-dedood het bestaan nog niet gehuld had in het donker schijnsel van haar
ontredderd licht: ,,Vier jaar slechts was ik onsterfelijk, vier jaar slechts was ik
onbezorgd. Want ik had nog geen weet van de dood die ons in het vooruitzicht
gesteld is. Ik wist nog niet dat ik niet eeuwig was". De doodsgedachte wil hij
daarom, juist als Osjanin hierboven, opnieuw en voorgoed uit zijn bewustzijn
bannen, om zo de eeuwigheidservaring en de wonderlijke onbezorgdheid van
het kind te herwinnen 57) .
Respect voor de waarheidservaring van de enkeling

Behalve uit een bezinning op de grenssituaties van het bestaan spreekt de
groeiende belangstelling voor de mens, die wij menen te kunnen aanwijzen in
de huidige Sovjetliteratuur, soms ook uit het vragen naar de oorsprong en het
wezen van de waarheid. Men pleit openlijk voor de erkenning van het feit,
dat de waarheid — hoe men haar ook definieert en welke inhouden men haar
ook meegeeft — eerst levende waarheid wordt in de hoogst eigen en onherhaalbare zielservaringen van de enkeling. Eerst wanneer ze geïncarneerd is in de
subjectieve waarheidsbeleving van de mens, is ze datgene wat het begrip 'waarheid' in feite uitdrukt.
Duidelijk is deze overtuiging weergegeven in een gedicht van Marsjak. Deze
ziet het 'werkelijke wonder' van het bestaan daarin, dat die ene, op zich dode
wereld tot leven gewekt wordt, wanneer zij ontworpen wordt van de mens uit
en door iedere mens opnieuw op onherhaalbare wijze. De dichter spreekt hierbij
gedachten uit die beslist in de existentiële fenomenologie thuishoren en nauwelijks te rijmen zijn met een dogmatisch marxisme-leninisme: „Er is in de
wereld één werkelijk wonder. De wereld wordt vermenigvuldigd of gedeeld
tot die levende werelden waarin zij zelf weerspiegeld wordt en iedere keer voor
54) A. Badajew, in: Oktjabrj 10, 1962, p. 4.
55) L. Tatjanitsjewa, in: Oktjabrj 4, 1962, p. 131.
56) Nowyj Mir 4, 1958, p. 75.
57) Joenostj I1, 1962, p. 65.
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het eerst. Alles in de wereld zou dood zijn; het zou zijn alsof de wereld zelf
er in het geheel niet was, indien het levende wezen haar niet zou hebben
ontdekt" 58). Alexander Twardowskij dicht vanuit dezelfde overtuiging, dat de
in het levende beleven van de werkelijkheid ontdekte waarheid juist in haar
eigenheid en onherhaalbaarheid groter diepten haalt dan langs welke andere
wegen ook mogelijk is; dat het nieuw ontdekte en hoogst persoonlijke geen
randverschijnsel is maar een even waarachtige als nieuwe openbaring van de
waarheid zelf: „Het wezenlijke ligt in dit ene verbond: datgene, wat ik uitspreek
en tot nu toe verborgen hield, dat weet ik beter dan wie ook ter wereld, dan
levenden en doden. Dat weet ik alleen" 59) . Een ander schrijft, mediterend over
datgene wat slechts voor hemzelf toegankelijk is: „Er zijn verzen, die slechts
klankvol klinken voor één enkel mens, voor jou alleen; verzen die over het
meest verborgen zielsbewegen spreken, in een stilte als van het eerste ochtendgloren" 60)
***

In een interview in Le Monde vertelt J. P. Sartre, dat een niet nader genoemd
vooraanstaand Russisch schrijver van deze tijd hem eens het volgende gezegd
heeft: „Op de dag, dat het communisme zal heersen (dat wil zeggen: wanneer
het welzijn voor allen een feit zal zijn), op die dag begint pas de tragiek van de
mens, namelijk de vraag naar de zin van het menselijk bestaan. Tot nu toe
hebben we nog geen tijd gehad om die tragiek te ontdekken". Betekent dit niet,
dat mèt het vorderen van het communisme ook de communistische ideologie
zich met deze vraag naar de zin van het bestaan zal moeten gaan bezig houden,
om ook op deze vraag, die kwellender is dan alle vragen vanuit materiële behoeften, het antwoord te zoeken?
Hetgeen wij in de hedendaagse Russische literatuur vinden uitgedrukt menen
wij te kunnen beschouwen als een der duidelijkste symptomen van deze kentering. De literatuur schijnt er steeds nadrukkelijker op te willen attenderen, dat
ook de Sovjet-Unie thans een fase ingaat, waarin het voor de marxisten niet
langer mogelijk zal zijn, het vragen naar de laatste zin van het menselijk bestaan
nog uit de weg te gaan. Dat men een binnentreden in het lang verwaarloosde
gebied der antropologie niet langer mag uitstellen. Zo ergens in de Sovjet-Unie,
dan schijnt hier gevraagd te worden om integratie van deze antropologische
problematiek in de ideologie.
58) Nowyj Mir 12, 1960, p. 105.
5s) Literatoernaja Gazeta, 27 aug. 1963.
60) Michail Zenkowitsj, in: Denj Poezii 1960, p. 49.

Beelden in het
honderdjarig Vondelpark
PAUL MERTZ

DE ligging achten wij zeer gelukkig gekozen; de Leidschepoort toch alleen
t,

mag, waar er sprake is van wandeling, centraal heeten, nagenoeg even ver
van den Dam als van de Botermarkt, van de Muider- als van de Haarlemschepoort, door een breede straat met het midden der stad verbonden".Dit stond
op 18 januari 1864 in de Amsterdamsche Courant over (u kunt het wel raden)
het Vondelpark, waarvan het eerste deel in 1865 voor het publiek werd opengesteld. Het Handelsblad schreef op 15 juni 1865: „Ook Amsterdam heeft
thans zijn Bois de Boulogne, zijn vereenigingspunt voor equipages, ruiters,
wandelaars, nu heden het Park achter het Leidsche Bosch is opengesteld. Treedt
men het hek binnen dan vermoedt men de vele schoonheden niet, die het Park,
is men een eindweegs verder gekomen, in overvloed biedt. Niettegenstaande het
minder verlokkende weer wemelde het Park van wandelaars, en zag men er
verscheidene fraaye equipages en ook eenige ruiters".
Honderd jaar later, om precies te zijn op 1 april j.l., opende drs. J. M. den
Uyl, thans minister van Economische Zaken, maar toen nog wethouder van
Publieke Werken van de Gemeente Amsterdam, onder grote belangstelling in
het Vondelpark de internationale tentoonstelling „grote beelden van heden in
Amsterdam". Bij die gelegenheid zei hij o.a.: „Dit is het gelaat van onze stad,
van de nieuwe stad van morgen. Deze beelden horen hier thuis, ook die
afgrijselijke crapaud van Schippers, ze horen thuis in een nieuwe stad, die een
enorm mechanisatieproces ondergaat, ze horen er thuis evenals een raffinaderij
en een grote elektronische industrie. Ik hoop dat vele signalen die hier nu te
zien zijn, in het Amsterdam van morgen een plaats zullen vinden". De door
drs. Den Uyl geopende expositie — op de grote speelweide dicht bij de
Amstelveenseweg — werd op verzoek van het gemeentebestuur georganiseerd
door jonkheer Sandberg. Het is de eerste expositie van beelden in de openlucht
sinds jaren in de hoofdstad (de laatste vond lang geleden plaats op het
Frederiksplein) . Het is voor het Vondelpark ook een première: bij mijn weten
is er daar nog nooit een omvangrijke internationale beeldententoonstelling
gehouden. Jonkheer Sandberg bracht er nu 25 grote beelden bijeen (alle hoger
of breder dan drie meter), die dicht bij elkaar zijn opgesteld op de speelweide
en in de vijver. Al direct vallen verschillen op met bijv. het Arnhemse Park
Sonsbeek, waar enkele malen met een tussenpoos van een paar jaar beroemde
beeldententoonstellingen werden gehouden. In Arnhem stonden de sculpturen
verspreid door het hele park en niet op een kluitje bij elkaar, terwijl er meer
zorg werd besteed aan de opstelling en een dankbaar gebruik werd gemaakt van
de natuurlijke verschillen in hoogte van het terrein. Ook met de exposities in
het Middelheimpark en op de Keukenhof is er verschil: de Vondelparkmanifestatie is incidenteel, de tentoonstellingen in Antwerpen en Lisse komen
regelmatig terug. Daarbij komt nog dat het door Zocher ontworpen Vondelpark,
dat in 195 3 voor de somma van een gulden uit particulier bezit werd overge-
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dragen aan de Gemeente Amsterdam (burgemeester d'Ailly: „We hebben een
witte olifant gekregen") toch duidelijk gecultiveerder is dan de andere genoemde parken. Het Vondelpark — dat overigens pas op 18 oktober 1867 op instigatie van mr. Jacob van Lennep bij de onthulling van een door de Vlaamse
beeldhouwer Louis Royer gemaakt beeld van Vondel de naam Vondelpark
kreeg — neemt in de harten van velen, Amsterdammers en niet-Amsterdammers, een bijzondere plaats in. Ed Hoornik en Annie M. G. Schmidt schreven
er gedichten over, de recente roman Juffrouw Lot van Simon Vestdijk speelt
voor een groot deel in en bij het Vondelpark, Remco Campert situeerde zijn
kleine roman Het leven is vurrukkulluk in het Melkhuis in het park en de
Nederlandse Parijzenaar, schilder Kees van Dongen zei jaren geleden al: „Het
is een bijzonder park omdat het met zijn Engelse aanleg zo Hollands is".
In dit bijzondere park, waaraan Jo Elsendoorn onlangs een charmant boekje
vol plezierig beschreven wetenswaardigheden wijdde (Uitgeverij Broekman &
De Meris N.V., Amsterdam), staan dus nu Sandbergs jubileumbeelden. Ze
hebben bijna net zoveel deining verwekt als in 1892 het verbod te fietsen in
het park. Pers, radio en televisie hebben op grote schaal aandacht besteed aan
de expositie en de commentaren waren lang niet altijd even mals.
Hans Redeker schrijft in het Algemeen Handelsblad nog welwillend: „Iets
meer theoretische verkenning van de hier aanwezige mogelijkheden had geen
kwaad gekund. In elk geval hebben wij een voor Amsterdam unieke openluchttentoonstelling van hedendaagse plastiek, met een aantal minder bevredigende
aspecten, maar niet dogmatisch, eerder ruim te noemen. Een zomer lang is het
Vondelpark Sandbergpark en dat betekent dat geen mens er zich zal vervelen".
Alain Teister oefent in Het Parool kritiek op vrij veel afzonderlijke beelden,
maar komt toch tot deze slotconclusie: ,,Sandberg heeft, al met al, via zijn
vriendjes wel een collectie van formaat in het Vondelpark weten te brengen".
Hij verbindt daaraan tevens de wens: „Zou het voor de Gemeente Amsterdam
geen aanleiding kunnen zijn het voorbeeld van Antwerpen na te volgen dat
door de Biennales van Middelheim een schitterende vaste collectie beeldhouwwerk heeft aangekocht die het park tot een van de kostelijkste van Europa
maakt ? Het is nog altijd vroeg genoeg, aan zoiets te beginnen". Ed Wingen legt
in De Telegraaf de vinger op de eenzijdige keuze: „De eerste indruk van
Sandberg's vriendenexpositie in het Vondelpark is mager. Eén ding is duidelijk:
Sandberg's vriendjespolitiek heeft een uiterst eenzijdig resultaat tot gevolg.
Geen Zwitsers, op Marini na geen Italianen, op Moore na geen Engelsen. En
die eenzijdigheid is nog opvallender bij de Nederlanders". Het felst trekt
Marius van Beek van leer in De Tijd - Maasbode. Onder de kop „Lunapark
van de beeldende kunst — Chaotische tentoonstelling in het Vondelpark" zegt
hij o.m.: „Een tentoonstelling als deze kost tonnen. Ik weiger te geloven dat
de enorme kosten aan transport en verzekering een dergelijke bewust zorgeloze
opstelling rechtvaardigen, waarbij het ene beeld het andere dood slaat, waarbij
sommige plastieken door de opstelling in het zand nauwelijks tot hun recht
komen". Aan het eind van zijn stuk zegt hij: „Met de staart tussen mijn benen
en in diepe verontwaardiging arriveerde ik tenslotte op de Overtoom, waar
tenminste verse koffie te krijgen was".
Tot op zekere hoogte is de — vaak wel wat makkelijke — kritiek op Sandberg niet geheel ongegrond. Toch moet worden bedacht dat niemand anders
dan juist hij in staat geweest zou zijn voor (zoals drs. Den Uyl in zijn openings-
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BEELDEN IN HET HONDERDJARIG VONDELPARK

1097

toespraak verklaarde) minder dan een ton zo lang zoveel beelden van zo
bekende kunstenaars bijeen te brengen. Karel Appel, Libero Badii, Alexander
Calder, Ettore Colla, Wessel Couzijn, Shamai Haber, Reinhoud d'Haese, Rudolf
Hoflehner, Jaques Lipchitz, Marino Marini, Henri Etienne-Martin, Henry
Moore, Pearl Perlmuter, Pablo Picasso, Wim Schippers, Rolf Szymanski, Shinkichi Tajiri, Sofu Teschigahara, Jean Tinguely, Hans Uhlmann, Per Olov
Ultvedt, Carel Visser, André Volten, Fritz Wotruba en Ossip Zadkine zijn
vertegenwoordigd en dat is toch heus geen gewone zaak. Het is geen geheim
dat dit alleen maar bereikt kon worden door de persoonlijke vriendschap tussen
jonkheer Sandberg en de kunstenaars. Dat de uiteindelijke keuze dan wat
eenzijdig is, moet — dacht ik — als een logische consequentie worden aanvaard. (Dit element heeft trouwens altijd al meegespeeld toen Sandberg nog
de scepter zwaaide over het Stedelijk Museum).
Nog afgezien van de overigens begrijpelijke persoonlijke voorkeur van
Sandberg is het trouwens ook nimmer de bedoeling van het stadsbestuur geweest een educatieve overzichtstentoonstelling te houden. In de door hemzelf
ontworpen catalogus maakt Sandberg in een voorwoord de opzet van de expositie duidelijk: „Het spreekt vanzelf dat we in deze beperkte groep niet iedereen
konden opnemen die we graag hadden getoond, maar we hopen er in geslaagd
te zijn de meest vitale stromingen van heden te laten zien". Ik geloof dat het
Sandberg gelukt is, al is er zeker kritiek op een aantal inzendingen mogelijk.
De ijzeren stemvork (triduo) van Colla bijv. heeft mij volkomen onberoerd
gelaten, het Menselijk Woud van Ossip Zadkine vind ik uitgesproken lelijk en
de Prins van Sofu Teschigahara (afb. 11) haalt het niet bij zijn in de tuinzaal
van het Stedelijk Museum opgestelde kamerscherm. Er staan echter heel wat
fraaie beelden tegenover. Henry Moore's Reclining figure bijv. (afb. 3), midden op het veld opgesteld, dat zeker tot de beste plastieken behoort die ik van
deze 67-jarige Engelse beeldhouwer ken, Etienne-Martin's grotachtige Lanlè f f
ook (afb. 2) en tevens zeer zeker Onze Stad van André Volten, een grote
ijzerconstructie (afb. 7) van de in Amsterdam-noord wonende en werkende
beeldhouwer-constructeur. Er staan ook speelse beelden, waaraan alle zwaarwichtigheid ontbreekt: in de vijver een vertederend waterspuwend draaiding
van Jean Tinguely (afb. 8) en een tijd lang op de weide een heerlijk houten
klepperding, helemaal in de trant van Bewogen Beweging van de Fin Per Olov
Ultvedt (afb. 10) . Helaas is deze Hommage à Christopher Polhem eerst door
klimmende kinderen onklaar gemaakt, waardoor hij niet meer bewoog en later
door een fikse storm omvergeblazen, waarna de constructie niet meer werd opgesteld.
Tot de andere beelden die naar mijn smaak beslist bekeken moeten worden,
behoren onder meer de hier afgebeelde Grosse Skulptur van de Oostenrijker
Wotruba (1) en de staalplastiek van de in Oost-Berlijn wonende Uhlmann (9) .
Het beeld van Marino Marini is een ander dan bij de opening van de expositie
(er stond tijdelijk een te kleine ruiterfiguur) ; het recente beeld Between heaven
and earth van de 74-jarige Lipchitz (afb. 12) is wel typerend voor het werk
van deze Pool, maar is naar mijn mening al half kunsthistorie. Van de Nederlanders is er voorts een constructie van Carel Visser (over wie ik al geschreven
heb in Streven van juni, pag 925). Een goed bronzen beeld, Rising A f r1ca, van
Wessel Couzijn en een mij minder aansprekende plastiek van Pearl Perlmuter,
de vrouw van Couzijn, eveneens in brons, onder de titel Earthbound.
28
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Karel Appel beschilderde speciaal voor deze gelegenheid een drie meter
lange boomstronk in primaire kleuren. Het is een vrolijk en aantrekkelijk ding
geworden, dat duidelijk een feestelijk karakter heeft (afb. 4) . Van Tajiri is er
een fantastisch mooie erotische plastiek in plantenvormen, waarmee de in het
Limburgse Baarlo op een kasteel wonende kunstenaar, die dit jaar gastdocent is
in Amerika, goed voor de dag komt. Wim T. Schippers, de A-dynamicus die
enkele jaren geleden in het hoofdstedelijke museum Fodor een zaal gevuld
met glas exposeerde, maakte een vijf meter hoge stoel uit hout en vies paars
gespoten polyester, waarover hij zelf zei: „Deze metershoge vloek in plastic
werkt verpestend op zijn omgeving. De rest wordt er meteen kunst door". De
stoel is fel bekritiseerd („Jammer dat het apparaat niet meegereden heeft in het
bloemencorso van de bollenstreek” schreef Marius van Beek), maar persoonlijk
sluit ik me graag aan bij Alain Teister, die betoogde: „Hij staat volledig absurd
in het groen, heeft m.i. geen enkele schoonheids- of kunstpretentie en werkt
daardoor op een plezierige manier verbazingwekkend".
Amsterdam krijgt twee sculpturen in eigendom: een 7 meter hoog betonnen
beeld Figure découpée van Pablo Picasso die het ontwerp aan de gemeente
schonk op voorwaarde dat het dan door Amsterdam zou worden uitgevoerd
(afb. 6) en dat beslist de moeite niet waard is, alsmede -- via dezelfde procedure — een fraaie leistenen terrasconstructie van de in Parijs wonende Israelische
beeldhouwer Shamai Haber in het water van de vijver (afb. 5) .
Al met al vind ik de expositie in het Vondelpark een uiterst belangrijke tentoonstelling, niet alleen om het principe (eindelijk weer eens een daad op het
gebied van de beeldhouwkunst in Amsterdam) maar ook om een groot deel
van het gebodene waaronder zich enkele bijzondere uitschieters bevinden.
Amsterdam mag zich gelukkig prijzen dat het sinds 1 april en tot 1 oktober aan
deze expositie onderdak verleent. Als u dat nog niet gedaan hebt, moet u beslist
voor 1 oktober gaan kijken (het weer doet er eigenlijk niet eens zo heel veel
toe). Neemt u deze tekst van 4 juni 1876 echt maar ter harte: „De Amstelveenseweg moeten we bereiken, dat is het beloofde land, waar we allen reikhalzend
naar uitzien. Het Kanaän dat voor ons ligt moeten we bereiken".
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Nederlandse poëzie
Drie verzen van Vroman
TH. GOVAART

zojuist met de P. C. Hooft-prijs onderscheiden dichter en prozaschrijver
D ELeo
Vroman is in 1915 in Gouda geboren. Tijdens zijn biologiestudie in

Utrecht brak de tweede wereldoorlog uit; hij week uit naar Engeland en ging
vandaar naar Java, waar hij in Batavia zijn doctoraal deed en assistent was aan
de Geneeskundige Hogeschool. Via een krijgsgevangenschap op Java en in
Japan belandde hij na de oorlog in New York waar hij tot op heden leeft en
werkt.
Hij publiceerde (alles bij Querido-Amsterdam) :
De dichtbundels
Gedichten (1946)
Gedichten, vroegere en latere (1949)
Poems in English (1953)
Inleiding tot een leegte (1955)
Uit slaapwandelen (1957)
De ontvachting (1960)
Twee gedichten (1961)
Fabels (1962)
Manke vliegen (1963)
126 gedichten (1964) — (bevat alle bundels behalve Poems in English en
Manke vliegen) .
De prozaboeken:
Tineke (1948)
De adem van Mars (1956)
Snippers (1958)
Verzameld proza-werk (1960) — (bevat alle drie de bovenstaande titels) .
Uit het vele dat her en der al over Vroman geschreven is noem ik:
Th. Govaart in De Gids jan. 1957
S. Vestdijk in De Gids febr. 1958
P. Rodenko in De sprong van Miinchhausen, Den Haag, 1959
P. Calis in De Gids aug. 1960.
In de reeks Stemmen van Schrijvers zegt Vroman zelf een drietal verzen
(SVS 6008 - 45; uitg. Ned. Lett. Mus. — Querido; opname 1960) op zeer
farppante wijze.
Uit de tweede bundel van Leo Vroman, uit de 'vroegere' gedichten (dit is van
1940 of 1941) kies ik: De rechterhand.
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Op deze tafel — dit leeg strand --spoelde de eb van het gebaar
dat haar tot wrak heeft aangerand
Vermoeid, vergeten, doch altoos
nog levend, mijn bedwelmde hand
armloos en ikheidsloos.
Was zij een maanvis die de stroom
dood nadreef of die dit verkoos?
Zij spelt een antwoord in haar droom:
'Ik heb mijn eigen ziel ontkend
sinds gij mij driftig van de zoom
van zelfbewustzijn afgewend,
sinds gij geleerd hebt om als kind
te mennen en mij hebt gemend
en zinneloos ontzind.
Onnozele! Wie wil dat ik
U liefhoud in het nachtlamplicht?
Meer dan Uw wederlieve blik
houdt mij de smart om Uw slecht zicht,
Narcissus, neembaar neergestuwd
onder Uw bloot gedicht'.

De schrijvende rechterhand is hier iets heel anders dan het scheppende
wonderwerktuig dat Teirlinck evoceert in zijn essay Ode aan mijn hand; hier:
een wrak, bedwelmd, zonder arm, zonder individueel bestaan. Maar toch is de
schrijvende rechterhand symbool van het dichterschap, op een vreemde, negatief
lijkende wijze.
De negatie, de leegte, de zinloosheid wordt in de eerste drie strofen van het
vers opgeroepen door een aan schipbreuk of iets dergelijks ontleende woordenreeks: leeg strand, eb, wrak, bedwelmd, maanvis, stroom, dood nadreef. --- De
als het ware van de dichter losgeraakte hand, rustend op het blad van de
schrijftafel, wordt bekeken: zij ligt daar slap, lusteloos, moe, bedwelmd; losgeraakt van de schrijver, vergeten, bovendien zonder een eigen bestaan. Maar:
'altoos nog levend' en zonder dat men vast kan stellen, of ze zich maar met de
stroom heeft laten meedrijven óf zelf misschien een weg gekozen heeft.
op deze vraag — willoos of uit vrije keuze? — antwoordt de rechterhand
dan in het tweede deel van het vers.
Er is een moment geweest, dat de hand bijna zichzelf bewust is geworden,
tot "de zoom van zelfbewustzijn" is gekomen. Wat Bordewijk ergens in zijn
Vertellingen van generzijds van de pen en de schrijfmachine zegt, geldt nl. ook
van de hand. Ze kan op een gegeven moment haar eigen gang gaan. Aanvankelijk gecoacht door het verstand en de wil, neemt zij opeens de leiding, doet en
geeft vorm; en het denken volgt haar nu. Penser avec les mains ? Al doende
uitvinden hoe het moet, wat geschikt en ongeschikt, goed en kwaad, prettig en
onaangenaam is ? Het mag (mocht ?) niet. Het denken moet leiding geven,
'mennen' en de hand is dan ook gemend, heeft geen eigen leven kunnen
leiden: "ikloosheid" en "ontzind".
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De bedwelmde, maar nog steeds levende hand heeft tenslotte de "eigen ziel
ontkend", komt echter wel tot een oordeel over deze gang van zaken: zinneloos !
Wanneer de dichter nu in het "nachtlamplicht" (een woord van Da Costa, uit
Hagar: „een laatste f likkerschij n van stervend nachtlamplicht") verliefd naar
zijn hand zit te staren, heeft de hand alleen maar medelijden met hem. Met
deze op zichzelf, op zijn innerlijkje verliefde Narcissus, die in het vers dat hij
net gemaakt heeft weer te kijk staat. — De gefrustreerde "rechterhand" is
bedroefd om de mens die haar vrije, scheppende activiteit heeft afgeremd, alleen
maar de geestesvermogens heeft gekoesterd en zo een der bronnen van vitale
creativiteit heeft laten opdrogen.
Het gaat tenslotte in dit vers om de kwetsbaarheid van de 'geestelijke' mens,
van de intellectueel als u wilt, die de cultuur tot geestescultuur heeft beperkt
en die tenslotte alleen nog maar met zijn 'innerlijke' problematiek bezig kan
zijn.
We zijn minstens een tiental, misschien een vijftiental jaren verder, wanneer
Vroman in Uit slaapwandelen het vers Regeneratie schrijft:
Ieder gedicht
dat ik schrijf
is het laatste,
is mijn dood.
Dan smelt mijn gezicht
bijzonder groot
uit in mijn lijf,
in mijn schoot.
Als ik wegloop
mors ik een hoop
dode manen
en kruip-organen,
en ikzelf dool,
zo dun dan
zo fijn van vrees
als een chinees
symbool
voor 'man',
(één lijn
voor gebaar,
en één voor voet,
waaruit bij mij
nog wat inkt bloedt)

heen.

Schaamte: het oor
groeit het eerst weer aan,
spitst, st: leest iemand dit voor?
Dan zwelt een oogbal,
ontluikt en tuurt: weent iemand al?
En dan spruit bang mijn ellendige
bonzende inwendige uit.
Om zich te bevredigen
staat daar dan
vlak achter de lezende
een geheel volledige
dodelijk vrezende
Vroman.
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Er is veel veranderd aan Vroman in de loop der jaren. — De moeilijke,
samengestelde, met veel deelwoorden werkende zinsbouw (zie vooral de strofen
1 -}- 2 en 4 -I. 5 van De rechterhand) is zeer vereenvoudigd. Romantische
attributen (als "maanvis" en "nachtlamplicht") zijn verdwenen. Allerlei moeilijk-doende samenstellingen ( "ikloosheid", ,,liefhoud", "wederlieve", "neergestuwd") zijn ook niet meer nodig. Evenmin een retorische uitroep als "Onnozele!" of een 'dichterlijke vrijheid' als het weglaten van het hulpwerkwoord in
"van zelfbewustzijn (hebt) afgewend". Kortom: de dichter heeft geleerd met
heel eenvoudige taalmiddelen genoegen te nemen.
Hetzelfde geldt voor de beeldspraak. Volgehouden beeldenreeksen als die
rondom het woord 'wrak' zijn er niet meer bij. — Het spelen met de taal is
echt zorgeloos geworden. Het heeft er de schijn van, dat een vers als het bovenstaande inderdaad ontstaan kan zijn zoals Vroman in zijn Snippers beschrijft:
terwijl hij met iets heel anders bezig was, intussen een kopje thee kreeg aangeboden en een halve strofe verder een koekje.
Men zou — met kans op succes, lijkt mij — kunnen beweren, dat de
zomaar wat schrijvende hand haar kans toch nog heeft gekregen, dat de vrije
associatieve activiteit nu toch belangrijker is dan het discursieve denken en
— vooral — dat de zware en wat plechtstatige ernst in humor en zelfspot
gerelativeerd wordt: "Dichters doen geloof ik ook vaak wat anders, wat dan
ook, omdat ze dan niet hoeven te denken aan wat ze dichten".— Vroman heeft
dit werken met een minimum aan materiaal zeker mede geleerd, doordat hij
zich met een beperkte kennnis van de vreemde taal op Poems in English heeft
geworpen. Hij vertelt hier zelf iets over (tegen het gebruik van het woord
'inspiratie' in tegenstelling tot 'denken') in Snippers:
een tijdschrift hier in de Verenigde Staten, publiceert gedichten
die nogal pure inspiratie schijnen. Het heeft één keer, en sindsdien niet
meer, gedichten van mij opgenomen. Ik had die geschreven toen ik nog
maar drie maanden in het land was, en er de volgende boeken bij gebruikt:
woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels, om een woord van
de juiste betekenis te benaderen; Roget's Thesaurus, om dan het woord op
te zoeken dat een betere klank had; Webster's dictionary, om te controleren
of dat woord heus ook de goede betekenis had; dan, als het aan het eind
van een regel kwam, Wood's Rhyming Dictionary om te vinden welk
woord erop rijmde. Vond ik dan niets geschikts en kon ik de rangschikking
der woorden niet zo veranderen dat een ander woord aan het eind van de
zin kwam, dan moest ik terug naar Roget, een ander synoniem vinden, en
dan een ander en hopelijk geschikter rijmwoord. Is dat inspiratie? Misschien
in één opzicht wel: ondanks al het geblader en gesleur mocht ik het ontastbare niet vergeten waar het gedicht om ging".

„Poetry,

Nu lijkt dat "ontastbare", als we ons tweede gedicht lezen, eigenlijk niet
veranderd. -- Het begint allemachtig zwaar: "ieder gedicht dat ik schrijf is
het laatste, is mijn dood". De relativering volgt echter onmiddellijk. Het week
worden van het gezicht, het uitvallen van de haren en de knikkende knieën
zijn op zodanige wijze onder woorden gebracht, dat de zelfironie geen enkele
lezer kan ontgaan. Het overschot van de poëet — een vreesachtig en nog wat
bloed nadruppelend schimmetje — dwaalt verloren weg.
Het eerste woord van het tweede stuk van het vers noemt dan de schaamte
om het narcissisme bij name. -- Het zoëven vertelde is nl. niet waar; of het
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is wel waar, maar het tegengestelde kan evenzeer. Het oor spitst zich alweer,
of iemand het vers leest. Het oog spiedt of er iemand met schimmetje-Vroman
begaan is. En dan komt ook (schrikachtig en wel) het moeilijke 'innerlijk' weer
op de proppen.
Vlak achter de lezende staat daar een geheel volledige Vroman. Terwijl de
lezer meeleeft met het sterven en verdwijnen van de angstige dichter, slaat deze
over zijn schouder de reacties gade. Een wat dubbelzinnige situatie, is men geneigd te denken. Om deze te beoordelen moeten dan echter nog twee dingen in
aanmerking worden genomen:
Ten eerste — Vroman beëindigt zijn vers niet met het heen-dolen van zijn
schim; dat betekent dus, dat hij de lezer ook van zijn over de schouder meelezen
op de hoogte brengt; dat hij de dubbelzinnigheid van zijn tegelijk wegsmelten
èn volledig blijven bekend maakt; de lezer wordt niet voor de gek gehouden,
of -- minstens -- hem wordt ruiterlijk meegedeeld, dat hij voor de gek gehouden wordt; waarbij men zich dan af kan vragen of er nog van voor de gek
houden sprake is.
Ten tweede — van de achter de lezer staande dichter wordt bovendien nog
verteld, dat hij daar heeft post gevat "om zich te bevredigen" en — weer —
"dodelijk vrezend". Dit "om zich te bevredigen" kan van alles betekenen; maar
in het vers voor wie dit leest (uit 1946, 1947 of 1948) stelt Vroman duidelijk
een liefdesverhouding tussen de "door de liefde gedreven lezer", die dan de
"naaktheid" der woorden mag zien, die met zijn blik ''hun innigste" mag raken
en die door deze woorden "gekust" wordt, èn de dichter die van onder de
bladzijde in het gezicht van de lezer kijkend hoopt daar "het smelten van de
pijn" te zullen zien. Mij lijkt het, dat dit "om zich te bevredigen" daarnaar
terugwijst.
De dichter kijkt dan "dodelijk vrezend", omdat de kans, dat deze relatie
tot stand komt enerzijds zo klein is, anderzijds voor hem een zaak van leven en
dood. Hij smelt inderdaad weg, hij loopt uit in een inktvlekje, wanneer zijn
angst anderen niet een katharsis bezorgt. Dit is inderdaad karakteristiek voor
Vromans dichterschap (wellicht voor ieder dichterschap), dat zijn creatieve
houding tegenover de levens- en doodsangst, welke het hem zelfs mogelijk
maakt deze ironiserend te relativeren, bevrijdend werkt op de lezer, die de
eigen angst herkent (waardoor een isolement wordt opgeheven) en deze tegelijk
scheppend en vruchtbaar ziet worden in het gedicht. Een 'regeneratie' dus voor
dichter en lezer!
Ofschoon we aanvankelijk dus in dezelfde narcissistische sfeer schenen te
verkeren, blijkt bij nadere beschouwing, dat het verwijt dat de 'rechterhand'
de dichter meende te moeten maken, toch niet of niet méér gerechtvaardigd is.
Niet alleen dat de hand duidelijk veel meer vrijheid heeft gekregen (blijkens
de faktuur van het vers), de dichter staat niet alleen maar over het eigen
innerlijk gebogen, maar engageert zich duidelijk met de lezer. Al staat de mens
in vele opzichten in de kou, al kan de angst vanwege de schijnbare (of blijkbare) zinloosheid van het bestaan hem soms dwingend aangrijpen, hij blijft
scheppend in leven en ontleent zijn hoop juist aan de levenskracht die toch
in hem blijft werken.
Helemaal geobjectiveerd en episch verbeeld vinden we deze levenshouding
in de laatste van de Fabels:

1104

DRIE VERZEN VAN VROMAN
De roos en haar blaadjes

Een laatste roos bloeide, omdat
zij daartoe nog zes blaadjes had.
Die zaten samen, bol en bloot
en van de koude donkerrood.
De platte bladeren der platanen
hingen reeds neer om los te gaan en
gingen los, en zwierden neer.
Ook reeds in zonnig windstil weer.
Neer ook moesten na een poos
twee blaadjes van de late roos.
Zo bloeide zij geluidloos door
Daar had zij nog vier blaadjes voor.
Zo gestorven als maar kon
stond hoog, diep gras nog in de zon.
Toen knakte het en raakte langzaam
de aarde aan als met één wang.
De roos raakte tegelijkertijd
Twee blaadjes, een, twee blaadjes kwijt.
Ze lagen plotseling gezond
maar dood beneden op de grond.
De dagen werden kort, vergeeld.
Slechts in de huizen werd gespeeld.
De roos, nu bijna menselijk oud,
bloeide nog, maar innig koud.
Twee vlerkjes rood en een buikje groen
daar kon zij het blijkbaar ook mee doen.
De sneeuw viel. In de verte snel;
vlakbij zweefde hij evenwel.
De roos ook sneeuwde levensgroot
met haar twee blaadjes. Een. Twee. Rood.
Ach dacht zij, nu heb ik dus niets.
Toen bloeide zij maar zonder iets.
moraal:

Wie het bloeien heeft verleerd
doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd.
Het moet de bioloog Vroman bekend zijn, dat het onredelijk is van een roos
te vragen in winterkou en sneeuw te blijven bloeien. Als de ons hier ten voorbeeld gestelde roos dit toch wèl doet, bloeit zij dan ook op een hoogst uitzonderlijke manier! Zander blaadjes! Dit schijnt dan tenslotte zo te horen: wie er niet
in slaagt, "doet zeer waarschijnlijk iets verkeerd".
Indertijd, toen Inleiding op een leegte de meest recente bundel van Vroman
was, zag ik de dichter op weg naar —273, 14° C., naar het absolute nulpunt.
Veroordeeld in deze temperatuur te leven (de roos kan het hierbij vergeleken
warm hebben), redde hij het dank zij de 'hullende adem' van 'Tineke'. Zij blijft
warmtebron ook in de latere verzen van Vroman. Zij i s — ook na 1955 —
dè liefdesrealiteit in het dichtwerk. -- De drie hier gepresenteerde verzen
werpen licht op een ander facet van dezelfde ervaring: de mogelijkheid zich in
de leegte te handhaven door deze steeds weer vol te spinnen met relatie-draden,
de mogelijkheid te scheppen vanuit het niets, de mogelijkheid te bloeien zonder
blaadjes, en dit dan omdat men weet, dat iemand zich aan de draden zal kunnen
vastklampen, een ander zijn eigen niets zal kunnen relativeren, weer een ander
zich om het leeg-bloeiende roosje zal vertederen.

Wetenschap en geloof:
een oud conflict
H. JANS S.J.

W

IJ zijn geneigd het conflict tussen wetenschap en geloof als een tamelijk
recent, typisch modern verschijnsel te beschouwen. Wij veronderstellen
dat het pas mogelijk werd toen de moderne wetenschap zich vrij plotseling
autonoom en vaak in oppositie met de gevestigde begrippen begon te ontwikkelen in de periode van de vroege Renaissance. Deze verkeerde optiek komt
voort uit onze onwetendheid betreffende datgene wat reeds vele eeuwen geleden
aan authentiek en waardevol wetenschappelijk werk, vooral door de Grieken,
werd gepresteerd. Vooral op het gebied van de astronomie werden in de hellenistische tijd, met behulp van wat reeds door de Babyloniërs was ontdekt en
nauwkeurig beschreven, werkelijk verbluffende resultaten bereikt. Het moge
volstaan hier aan het werk van Hipparchos te herinneren, die zijn beste waarnemingen in de jaren 161 tot 126 vóór Christus op het eiland Rhodos verrichtte.
Hij ontdekte de langzame schommelbeweging van de aardas, was de grondlegger van de trigonometrische methode in de astronomie, berekende de duur
van het zonnejaar op enkele minuten na nauwkeurig, terwijl zijn berekening
van de maanmaand slechts één seconde fout was. Even precies wist hij de omlooptijd van de planeten, de helling van de ecliptica, de afstand aarde-maan te
bepalen. Op het gebied van de sterrenkunde had de kwantitatieve methode, gebaseerd op zo nauwkeurig mogelijke waarnemingen, reeds in de 'klassieke' tijd
definitief haar deugdelijkheid bewezen.
Als de wetenschap vóór de christelijke tijdrekening (relatief gesproken)
reeds zo ontwikkeld was, kan men zich dan de vraag niet stellen of het conflict
tussen wetenschap en geloof, dat wij een modern conflict noemen, al niet veel
eerder is gesteld ? Zijn er vanaf het begin van het christendom geen grote gelovigen geweest die dit conflict vermoedden of zagen ? Inderdaad, die zijn er
geweest, en we hebben zelfs een illuster voorbeeld: Augustinus. Als we hier in
het kort even bijeenzetten wat hij over het probleem gedacht en geschreven
heeft, dan is dat misschien niet veel meer dan een leuk spelletje, een min of
meer origineel ideetje. Maar misschien kunnen we er toch altijd nog iets uit
leren.
Augustinus' ervaring
Van alle wetenschappen was Augustinus het best vertrouwd met de astronomie. Reeds in haar toenmalige ontwikkeling vormde deze wetenschap voor hem
een onverzoenlijke tegenstelling met zijn geloof. Dit geloof was echter niet het
christendom, maar het Manicheïsme. In het vijfde boek van de Belijdenissen
vertelt Augustinus, hoe zijn aanvankelijke twijfels aan de waarheid van het
Manicheïsme voortkwamen uit de oppositie tussen de leer van Mani en de
resultaten van de eigentijdse sterrenkunde. Natuurlijk moeten we ons Augustinus niet voorstellen als iemand die zich met geestdrift en bewondering voor de
wetenschap als zodanig zou hebben geïnteresseerd. Hij droeg de wetenschaps-
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mensen niet in het hart. In de meeste gevallen, meende hij, was hun wetenschap
ofwel geheel nutteloos omdat zij niet voerde tot de kennis en de liefde van
God, ofwel zeer schadelijk omdat zij aanleiding kon geven tot verwaandheid en
opstand tegen God. Maar juist daardoor krijgt zijn getuigenis in deze kwestie
nog meer waarde. Augustinus bleef objectief: de 'filosofen' zoals hij de wetenschappers naar de trant van de tijd noemde, mochten nog zoveel misbruik
maken van hun kennis, dit belette niet dat wat zij ontdekt hadden, beschreven
en berekend, war kon zijn en boven alle twijfel verheven. Augustinus zal zijn
kennis van de wetenschap wel vooral uit boeken hebben opgedaan, maar op het
gebied van de astronomie schijnt ze toch wel wat hoger te liggen dan het louter
schoolse niveau. Laten wij hem echter zelf aan het woord. In het 5e boek van de
Con f essiones, III, 3, leidt hij het onderwerp als volgt in:
„Ik had vele boeken van geleerden gelezen. Hun opinies had ik in mijn
geheugen bewaard en sommige ervan vergeleek ik met de uitvoerige verzinsels
van de manicheeërs. En veel waarschijnlijker leken mij de beweringen van hen
'die in staat waren het heelal te doorvorsen' (Wijsh. 13, 9), ofschoon zij 'de
Heer niet hebben gevonden' (Ps. 137, 6).... Met hun eigen verstand en met
het vernuft dat Gij hun hebt geschonken, onderzoeken zij de geheimen van de
wereld. En veel hebben zij ontdekt. Jaren van te voren hebben zij allerlei dingen
voorspeld, zons- en maansverduisteringen, op welke dag, op welk uur, in welke
graad zij zouden optreden. En hun berekening heeft hen niet bedrogen. Het is
uitgekomen zoals zij hadden voorspeld. Zij hebben hun ontdekkingen in wetten
neergeschreven, die men vandaag nog leest en waaruit men kan voorspellen in
welk j aar, in welke maand, op welk uur van de dag en in welke mate het licht
van de maan of de zon zal verduisterd worden. En het zal gebeuren zoals het
wordt voorspeld. De mensen die van deze wetenschap niets kennen, verwonderen zich daarover en staan verbaasd; zij die wel op de hoogte zijn, juichen en
verheffen zich".
De wetenschap kan in 'goddeloze hoogmoed' worden misbruikt om zich van
God af te keren, van wie toch het verstand komt waardoor de mens in staat is
zulke merkwaardige ontdekkingen in vaste wetten te formuleren. Maar dit
misbruik doet geen afbreuk aan de waarheid van de wetenschap:
„Toch hebben zij over de schepping vele ware dingen gezegd, en daaraan
bleef ik denken. Ik ontdekte daarin een rationele verklaring, gebaseerd op
berekeningen, op een ordening der tijden, en op het zichtbare getuigenis van de
hemellichamen zelf".
Wanneer hij deze wetenschappelijke kennis gaat confronteren met wat Mani,
in naam van het geloof, als onomstootbare waarheid aan zijn volgelingen voorhoudt, dan kan een conflict niet langer uitblijven:
„Ik vergeleek dit alles met de uitspraken van de Manicheeër, die over deze
dingen veel geschreven heeft en daarbij overvloedig raaskalt. En ik vond er
geen rationele verklaring, noch van de zonnestilstand, noch van de dag- en
nachteveningen, noch van de verduisteringen der hemellichamen, van niets tenslotte wat ik had geleerd in de boeken der profane wijsheid. Hier echter werd
mij bevolen te geloven, en het klopte niet met die redelijke verklaringen, aan
berekening en eigen waarneming getoetst: het was helemaal anders".
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Misschien kan men Augustinus op dit punt verwijten — en vanuit onze
moderne probleemstelling kan dit verwijt met enige wrevel gepaard gaan —
dat hij een vals probleem stelde. Het conflict was gemakkelijk te vermijden
door erop te wijzen dat deze kwesties van astronomie niets van doen hebben
met het eigenlijk geloof. Maar dat wist Augustinus even goed als wij. Het
probleem blijft bestaan, omdat de Manicheeër juist niet aanvaardt dat deze
kwesties buiten het geloof staan. Hij wil alles of niets, voor hem is datgene
wat hij op wetenschappelijk gebied voor een openbaringsgegeven houdt, een
integraal bestanddeel van het geloof. In die omstandigheden kan iemand die
overtuigd is dat op het gebied van de wetenschap de rationele verklaring de
enige juiste is, het conflict, hoe pijnlijk en verwarrend ook, niet meer uit de
weg gaan. En op die wijze heeft Augustinus het in zijn leven gesitueerd:
„Maar wie toch heeft aan Mani, aan welke Mani dan ook, gevraagd deze
kwesties te behandelen? Ook zonder daarin onderlegd te zijn, kan men de
vroomheid leren .... Hij wilde echter dat men niet te gering van hem zou
denken; hij probeerde de mensen te overtuigen dat de Heilige Geest met zijn
volle gezag in hem persoonlijk aanwezig was. Wanneer hij dus, in al wat hij
over de hemel, de sterren en de bewegingen van zon en maan had gezegd, op
dwaling werd betrapt — ofschoon al deze kwesties niets te maken hebben met
de godsdienstige leer — dan moest daaruit wel duidelijk blijken hoe heiligschennend zijn pogingen waren geweest. Immers, er was niet alleen onwetendheid in het spel: de dwalingen leerde hij met zulk een opgeblazen ijdelheid en
hoogmoed, dat hij verlangde dat men ze aan hem, als aan een goddelijke persoon, zou toeschrijven" (V, 8).
De aporie waarin de jonge Augustinus werd gedreven, kwam dus wel degelijk voort uit het feit dat het Manicheïsme van hem verlangde dwalingen en
onwaarheden die niets met het geloof van doen hebben, te aanvaarden op het
gezag van de Heilige Geest, van God. Voor mijn part, gaat Augustinus verder,
mag ook een christen er valse opinies op na houden op dit gebied, zo lang hij
maar niet beweert dat ze wezenlijk verband houden met het geloof:
„Wanneer ik een christen hoor die niet op de hoogte is van deze dingen en
zich vergist, dan neem ik dat met geduld. Ik zie niet in welke schade hij daarvan
kan ondervinden, zo lang hij maar niets gelooft dat U, Heer, Schepper van alle
dingen, onwaardig is .... Schadelijk wordt het echter wel, wanneer hij meent
dat deze kennis tot het wezen behoort van de godsdienstige leer en hardnekkig
dingen gaat affirmeren waar hij niets van kent. Voor wie nog in de kinderschoenen van het geloof staat, wordt ook deze zwakheid nog verdragen door de
moederlijke liefde .... Maar hier ging het om iemand die zich aanmat met
gezag leraar, leider en hoofd te zijn van hen die hij tot deze opinies wilde overhalen; en wel zo, dat ze moesten denken dat zij daardoor uw Heilige Geest zelf
volgden ...".
Nog één element was er waardoor de moeilijkheden op de spits werden
gedreven. Augustinus bekent dat zijn aarzeling om een beslissing te nemen ten
gunste van het verstandelijke inzicht, vergroot werd door het feit dat Mani ook
nog de reputatie had, een heilige te zijn. Voor zijn vertrek naar Rome, bleef
Augustinus innerlijk nog onbeslist, en wel vooral om deze laatste reden.
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„Ondanks alles was het me nog niet duidelijk of het toch niet mogelijk was
Mani's interpretatie te volgen voor de verklaring van de afwisseling van kortere
en langere dagen en nachten, de wisseling zelf van dag en nacht en de verduisteringen der hemellichamen .... Ik was nog steeds bereid aan zijn gezag de
voorkeur te geven, omdat hij doorging voor een heilige".
De grote verwachting die Augustinus op een ontmoeting met een beroemde
Manicheeër, Faustus, had gesteld, werd deerlijk beschaamd. Juist van deze
autoriteit had hij graag gehoord, hoe de astronomie der 'filosofen' met de leer
van Mani verzoend kon worden. Faustus echter bekende volmondig en met
grote bescheidenheid dat hij van al deze kwesties te weinig op de hoogte was.
Na het dramatisch vertrek uit Afrika, verbleef Augustinus dan een korte tijd in
Rome waar hij door de gemeenschap van de Manicheeërs werd opgenomen.
Tenslotte kwam hij in Milaan terecht. De preken van Ambrosius, die hij met
grote aandacht beluisterde, bevrijdden hem, zo getuigt hij zelf, van een al te
letterlijke interpretatie van de Heilige Schrift, waarmee hij, vooral in de boeken
van het Oude Testament, onoverkomenlijke moeilijkheden had gehad. Toen is
dan eindelijk de beslissing tegen het Manicheïsme gevallen. Ofschoon hij nog
geen juist inzicht had in de geestelijke werkelijkheid, was Augustinus overtuigd
geraakt dat de 'filosofen' het bij het rechte eind hadden voor zover het de
materiële wereld betrof.
„Wat de structuur van deze wereld betreft en heel de werkelijkheid van de
natuur die voor onze zintuigen toegankelijk is, kwam ik gaandeweg, door
nadenken en vergelijken, tot de overtuiging dat de meeste filosofen daarover
een veel aannemelijker verklaring hadden voorgesteld. Ik besloot, op de wijze
der Academici .... aan alles te twijfelen en, heen en weer gedreven, toch reeds
de Manicheeërs te verlaten. Want al bevond ik mij nog te midden van vele
twijfels, toch meende ik niet langer in een sekte te moeten blijven waarboven
ik reeds het gezag van meerdere filosofen stelde" (XIV, 25).
Bij wijze was samenvatting wijs ik er graag op dat deze wel zeer concrete
situatie waarin Augustinus zich bevond, een duidelijke a.h.w. exemplarische
waarde heeft, die ver boven de louter historische context uitreikt. Het conflict
tussen wetenschap en geloof wordt gaandeweg ondraaglijk omdat duidelijke en
vaststaande wetenschappelijke conclusies niet te verzoenen zijn met wat, uit
naam van God zelf, als geloof wordt geëist door mensen wier moreel gezag
door een heilige of gestrenge levenswandel wordt bevestigd.

Augustinus' oordeel
Indien wij alleen over het getuigenis van de Belijdenissen zouden beschikken, dan zou men kunnen betwijfelen of Augustinus zich ook werkelijk zorgen
heeft gemaakt over de mogelijkheid van een conflict tussen wetenschap en het
ware geloof van de katholieke kerk. Wat hij in de Con f essiones beschrijft, is
het conflict tussen wetenschap en een ketterij, en het zou wel eens een moderne
'Hineininterpretierung' kunnen zijn, het debat te verruimen. Dit is echter beslist
niet het geval. Een paar jaar na de redactie van de Belijdenissen schreef hij zijn
De Genesi ad litteram, waarin hij dit probleem herneemt, en het deze keer
situeert ten opzichte van het ware geloof. En hier gebruikt hij uitdrukkingen die
tot het sterkste behoren wat hierover ooit werd geschreven.
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Augustinus begint met eraan te herinneren dat wij over een bepaald aantal
natuurverschijnselen een volkomen zekere wetenschappelijke kennis bezitten,
die onafhankelijk is van het geloof:
„Het gebeurt vaak dat men betreffende de aarde, de hemel en andere fundamentele onderwerpen van die aard; betreffende de beweging en de kringloop
van de sterren of zelfs de afmetingen en de tussenruimten van de sterrenbeelden; betreffende welbepaalde zons- en maansverduisteringen; betreffende de
periodieke wisseling van de jaren en de seizoenen; betreffende de natuur van
de dieren, de vruchten, de stenen en dergelijke dingen meer — het gebeurt dat
men dienaangaande, ook als niet-christen, een kennis bezit die op een volkomen
zekere redenering of waarneming berust" (De Genesi, I, 19) .
In die omstandigheden is het niet alleen erg dwaas, maar bovendien voor de
verkondiging van het geloof noodlottig, wetenschappelijke evidenties te willen
negeren uit naam van de Heilige Schrift. Hoe kan men verlangen dat mensen
vertrouwen hebben in een Openbaring die hen verplicht klinkklare onzin te
aanvaarden ? Om te vermijden dat men mij zou kunnen verwijten hier wat al te
sterke taal te spreken, geef ik graag in extenso het woord aan Augustinus zelf:
„Beschamend is het en noodlottig -- en absoluut te vermijden — dat een
ongelovige door een christen die zich zogenaamd op de Schrift beroept, over
deze onderwerpen zulk een onzin hoort vertellen, zulke formidabele en constateerbare vergissingen, dat hij zijn lach nauwelijks kan bedwingen. Dat een mens
die zich vergist, wordt uitgelachen, is niet zo erg, maar het is wel erg dat buitenstaanders gaan geloven dat onze auteurs voor die dwalingen verantwoordelijk
zijn: als onwetenden zullen zij dan worden aangeklaagd en verworpen, tot groot
nadeel van hen om wier heil wij bezorgd zijn" 1).
En hier volgt dan de kern van Augustinus' betoog. Men kan toch niet verlangen dat mensen een goed gefundeerd, verstandelijk inzicht gewoon gaan verloochenen om in Christus te kunnen geloven. Zolang men die eis staande houdt,
is het voor hen onmogelijk christen te worden:
„Wanneer ongelovigen betreffende een onderwerp dat zij zelf heel goed
kennen, een christen op een dwaling betrappen en bovendien nog moeten horen
dat hij deze ongegronde uitspraak uit de Schrift put, hoe kunnen zij dan nog
geloof hechten aan de Schrift wanneer deze handelt over de verrijzenis van de
doden, de hoop op het eeuwig leven en het rijk der hemelen? Ze zijn immers
overtuigd dat de Schrift dwaalt aangaande feiten die zij door waarneming of
ontwijfelbare berekeningen hebben kunnen achterhalen".
In de conclusie tenslotte geeft Augustinus uitdrukking aan de diepe droefheid
die hem vervult wanneer hij ziet en hoort hoe jammerlijk en volkomen overbodig, hoe hopeloos ook de zaak van het geloof door deze christenen wordt
gecompromitteerd. Zijn welbekende pastorale bezorgdheid geeft hem zeer
strenge woorden in:
1 ) „Turpe autem est nimis et perniciosum, ac maxime cavendum, ut christianum de
his rebus quasi secundum christianas litteras loquentem, ita delirare quilibet infidelis
audiat, ut toto coelo errare conspiciens, risum tenere vix possit. Et non tam molestum
quod errans homo deridetur sed quod auctores nostri ab iis qui foris sunt talia sensisse creduntur; et cum magno exitio de quorum salute satagimus, tamquam indocti
reprehenduntur atque respuuntur".
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„Wat een onbehagen en wat een droefheid deze vermetele betweters hun
wijze broeders aandoen, is haast niet te zeggen. Vooral dan wanneer zij, wegens
hun ongegronde en valse mening aangevallen en in het nauw gedreven worden
door hen die niet door het gezag van onze schriften gebonden zijn, en dan
gaan proberen deze zelfde heilige schriften voor de dag te halen om te bewijzen
wat ze met al te vermetele lichtvaardigheid en al te duidelijke dwaling hadden
beweerd" 2) .
Het is geen geringe verdienste van Augustinus, dat hij meer dan vijftien
eeuwen geleden reeds zulke behartigenswaardige dingen heeft gezegd over een
van de belangrijkste aspecten van de dialoog tussen de kerk en de wereld. Het
'onbehagen en de droefheid' waarvan hij spreekt, is het niet het onbehagen en
de droefheid geweest van vele christenen — tot op onze dagen — die verdacht
werden van dwaling of ketterij, omdat zij probeerden het geloof te bevrijden
van een nutteloze en schadelijke ballast ? Het is een kwestie die alle christenen
aangaat, niet alleen de katholieke Kerk. Toen in de 19e eeuw het conflict tussen
wetenschap en geloof in de geologie en de paleontologie actueel werd, kwam
men in puriteinse kringen in Engeland vaak tot verbijsterende 'verzoeningspogingen'. Sir Edmund Gosset (1810 -1888), een gestrenge Plymouth-broeder
maar tevens een uitstekend naturalist, erkende dat de fossielen alle kenmerken
vertonen van resten van levende organismen: levend waren ze echter nooit
geweest, aangezien hij meende te moeten aanvaarden, dat God alles had geschapen in het jaar 4004 vóór Christus, ook de gesteenten met de fossielen er
meteen in. Sommigen beschouwden zelfs deze anomale aanwezigheid van fossielen als een door God bedoelde beproeving, een bekoring tot ongeloof voor
de geleerden: door een heldhaftig ingaan tegen een waarschijnlijk lijkende werkelijkheid, door de fossielen gesuggereerd, moest men zijn onvoorwaardelijke
trouw aan de Heilige Schrift betuigen, die duidelijk zei dat het toch anders was
verlopen. Hoe begrijpelijk wordt dan de wrevel van een Charles Kingsley, die
aan Gosse schreef dat hij onmogelijk kon verloochenen „de moeizaam tot stand
gekomen conclusie van vijfentwintig jaar geologische studie, om te geloven dat
God in de gesteenten één enorme en overbodige leugen zou hebben geschreven". Hoe bevrijdend staat daartegenover reeds het inzicht van de bisschop van
Hippo, dat de Heilige Geest ons niet werd beloofd om dieper door te dringen
in het wezen van de kosmos en de natuur, maar wel om ons werkelijk tot christenen te maken:
„Wij lezen niet in het Evangelie dat Christus gezegd heeft: ik zend u de
Helper om u te onderrichten over de loop van zon en maan. Christenen wilde
hij maken en geen geleerden (Christianos enim facere volebat, non mathematicos)" (De Actis cum Felice, I, X).
2 ) „Quid enim molestiae tristitiaeque ingerant prudentibus fratribus temerarii praesumptores, satis dici non potest; cum si quando de prava et falsa opinione sua reprehendi et convinci coeperint ab iis qui nostrorum librorum auctoritate non tenentur, ad
defendendum id quod levissima temeritate et apertissima falsitate dixerunt, eosdem
libros sanctos unde id probent proferre conantur".
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Sovjet - historici over de Tweede
Wereldoorlog
A. VAN PETEGHEM

OP

10 mei 1940 vallen de Duitse troepen België, Nederland, Luxemburg
„
en Frankrijk binnen . Het onvermijdelijke is gebeurd. Duitsland is niet
de speelbal geworden van de imperialistische politiek van Engeland, Frankrijk
en Amerika. Deze landen worden op hun beurt het slachtoffer van de machtswellust van het Hitlerregime. Het imperialisme heeft zichzelf de dolkstoot
toegebracht. Om de Sovjet-Unie te isoleren, verbraken de Engelse en Franse
regeringen de eenheid van de vredelievende volkeren; nu worden ze op hun
beurt door het fascisme in de hoek gedreven".
De Russische geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog lijdt nog
steeds aan een 'Wahrheit und Dichtung'-complex. Bovenstaand citaat is ontleend
aan het boek van Grigori Deborin, professor aan het Instituut voor de Studie
van het Marxisme-Leninisme in Moskou: La deuxième guerre mondiale, Moscou, s.d. (1963), p. 77. Samen met het werk van Telpuchowski, Die Sowjetische
Geschichte des groszen vaterldndischen Krieges 1941-1945, Frankfurt am
Main (1964), is dit op het ogenblik in de Sovjet-Unie het toonaangevend
handboek over dit onderwerp.

Westerse samenzwering tegen de Sovjet-Unie
De Tweede Wereldoorlog is mogelijk gemaakt door de imperialistische
complotten, door de haat, de verdachtmaking en de naijver welke het Westers
imperialisme aan de dag legde tegenover de Sovjet-Unie. Wall Street en het
Amerikaanse groot-kapitalisme zagen in de bewapening van Duitsland een
onuitputtelijke bron van mogelijk profijt. Toen Duitsland achtereenvolgens
Oostenrijk (maart 1938) en Tsjechoslovakije (maart 1939) annexeerde, kwamen de Westerse mogendheden niet in verzet. Ze wilden immers Duitsland
ertoe verleiden zich op de Sovjet-Unie te werpen: de oneindige Russische
landmassa kon dienen als nieuwe landbouwgrond voor de Duitse boeren, die in
eigen land geen broodwinning meer vonden.
Toen echter Duitsland Polen binnenviel (1 september 1939) gingen de zaken
er helemaal anders uitzien. Engeland en Frankrijk hoopten dat Duitsland in de
Poolse veldtocht dood zou bloeden. In het Duits-Pools conflict heeft overigens
Pius XII een funeste rol gespeeld. Niet alleen was hij op de hand van Londen
en Parijs, die er in 1939 op uit waren een oorlog te laten uitbreken tussen
Duitsland en de Sovjet-Unie, maar wat meer is, om dit doel te bereiken zocht
hij in zijn Deutschfreundlichkeit Polen te bewegen een pakt te sluiten met
Nazi-Duitsland (41) 1) .
Uitvoerig schrijft Deborin over de Duitse veldtocht in Polen en de langdurige,
1 ) De cijfers tussen haakjes verwijzen naar het boek van Deborin.

1112

SOVJET-HISTORICI OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG

roemrijke weerstand welke de burgers van Warschau, onder leiding van de
communisten ( !), aan de Duitse overweldigers boden, maar de Russische inval
in Polen (17 sept. 1939) beschrijft hij vanuit een heel andere gezichtshoek.
Door de bezetting van Polen zocht de Sovjet-Unie zich te beveiligen tegen een
Duitse inval in de Oekraïne en de Oekraïeners en Wit-Russen, die sinds 1920
onder Pools bewind leefden te bevrijden (63). Het resultaat van deze bevrijding
was „dat er in oktober 1939 in Westelijk Oekraïne en in Westelijk Wit-Rusland
vrije, democratische verkiezingen plaatsvonden voor de respectievelijke volksvergaderingen, die daarna, gevolg gevend aan de volkswil, aan de Opperste
Sovjet vroegen om geannexeerd te mogen worden door het Russische volk.
De Opperste Sovjet gaf daarvoor eenparig zijn toestemming" (63) .
Ook de Russische inval in Finland (30 november 1939) gebeurde alleen uit
zelfverdediging. Er waren in Finland voortdurend militaire voorbereidingen
aan de gang, gericht tegen de Sovjet-Unie, met name tegen de Baltische Staten
en Leningrad. Finse leiders zouden reeds in het begin van 1939 ruime expansieplannen hebben gehad om Russische gebieden te annexeren van Leningrad
tot het Oeralgebergte. Ze werden daarin gesteund door de Amerikanen, de
Engelsen en de Fransen aan de ene en de Duitsers aan de andere kant (64) .

Duitse inval in Rusland
Historisch staat het nu wel vast dat de Sovjets volledig verrast waren door
de Duitse aanval op 22 juni 1941. Enkele maanden tevoren had Stalin, op een
afscheidsfeest ter ere van de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, in het
openbaar de Duitse ambassadeur von der Schulenburg omhelsd om hem te
bezweren de vrede tussen beide landen te bewaren. Het was voor de Sovjets
dan ook een bittere ontgoocheling toen de operatie Barbarossa een aanvang nam.
Wel waren zij, zowel door hun eigen geheime diensten (Sorge) als door waarschuwingen van de Geallieerden, op de hoogte van de Duitse bedoelingen, maar
zij hadden er nooit geloof aan gehecht.
Ook hierover geeft Deborin enkele merkwaardige opvattingen ten beste.
Hitler, die al lang van plan was een aanval op de Sovjet-Unie uit te voeren,
had daarover eerst overleg gepleegd met de Paus. Deze keurde Hitlers plannen
onmiddellijk goed en spoorde de Duitse katholieken aan mee te werken aan
Hitlers anti-Sovjetische politiek. Ten gevolge van een geheim akkoord, gesloten
tussen de Nazi's en de nuntius in Berlijn, werd het Vatikaan in de mogelijkheid
gesteld om samen met de Duitse legers agenten naar het Oosten te sturen, die
in de bezette gebieden van de Sovjet-Unie ingezet konden worden om er het
katholicisme te propageren, de bezettende macht te helpen, het Sovjetvolk te
onderdrukken en een netwerk van spionage en sabotage op te richten (147) .
Dank zij de winzucht van de Amerikaanse imperialisten en hun onverzoenlijke haat tegen de Sovjet-Unie konden de Duitse legers aanvankelijk enkele
successen boeken. Amerikaanse industriële ondernemingen bleven in Duitsland
werken en fabriceerden er wapens, tanks, auto's en munitie voor het Duitse
leger. Gedurende de hele oorlog bleven de akkoorden tussen de Amerikaanse
en de Duitse kartels bestaan. Amerikaanse industriëlen leverden aan Hitler
materialen en voedingsmiddelen, vooral via Spanje, Portugal, Zwitserland,
Zweden en Vichy-Frankrijk. De betalingen gebeurden door bemiddeling van de
Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, waar Duitse en Amerikaanse
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bankiers elkaar regelmatig ontmoetten om de gemaakte winsten te verdelen
(148).
Er waren echter nog andere redenen voor de nederlagen van de Sovjet-Unie
in het begin van de Duitse campagne. Een der hoofdschuldigen was, volgens
Deborin, Stalin. Direct na de oorlog werd Stalin nog geroemd als „de leidende
geest in de Grote Vaderlandse Oorlog" (Shilovskiy, in een redevoering, 1949),
men prees zijn 'geniale leiding': „het ogenblik voor de beslissende tegenaanval
van het Rode Leger (in 1943, V. P.) werd lang op voorhand (vanaf eind 1941,
V. P.) voorbereid door zijn leider Stalin". Maar na de destalinisatie van het
20e Partijcongres oordelen de Russische historici daar anders over. De Sovjetregering was door verschillende feitelijke indicaties wel degelijk op de hoogte
van Hitlers plannen. De Russische legerleiding kende de toenemende Duitse
troepenbewegingen in Polen en Finland. De schendingen van het Russische
luchtruim werden steeds talrijker. Daarbij hadden de Verenigde Staten (januari
1941) en Groot-Brittannië (19 april 1941) Moskou van een op handen zijnde
aanval verwittigd (148) .
Dat de Russische leiding deze informaties nooit ernstig genomen heeft, moet
volgens Deborin uitsluitend toegeschreven worden aan de houding van Stalin:
hij verloochende het Leninistische principe van de collectieve leiding en nam
alléén de beslissingen betreffende de oorlogvoering, zonder rekening te houden
met het advies van de andere leden van het Centraal Comité van de Communistische Partij . Telpuchowski gaat zelfs nog verder en verdeelt de schuld tussen
Stalin, Zhoekow en Beria; deze laatste was verantwoordelijk voor het feit dat
het leger niet gereed was wat betreft uitrusting en opleiding.
In tegenstelling met wat hij eerder beweerd heeft over de Amerikaanse hulp
aan Duitsland, moet Deborin toegeven dat ook Moskou vanaf eind 1941 kon
rekenen op de steun van de Geallieerden, maar hij voegt er onmiddellijk aan
toe, dat de Verenigde Staten deze hulp slechts gaven in een opwelling van
strategisch egoisme. Truman, die nog senator was en later vice-president en
president zou worden, had immers verklaard: „Indien we zien dat Duitsland
de oorlog zal winnen, moeten we de Sovjets helpen. Krijgt Rusland de overhand, dan moeten we de Duitsers helpen. Deze twee mogendheden zullen elkaar
op die manier niet alleen in evenwicht houden, maar zelfs totaal uitputten en
vernietigen" (165) . Waar hij deze bewering vandaan haalt, acht Deborin niet
nodig mee te delen.

Verzet en partisanen
De volkeren van Oost-Europa leven in de letterlijke zin van het woord in
een mythe van de partisani: over de hele Balkan zijn standbeelden opgericht
voor hun verheerlijking; straten en pleinen werden omgedoopt en kregen de
namen van partisanenleiders en zelfs kinderen werden na de oorlog genoemd
naar legendarische helden van het verzet; op jeugdkampen worden hun heldendaden in lange liederen bezongen. Ook de officiële Oost-Europese literatuur
over de Tweede Wereldoorlog geraakt niet buiten deze 'partisanencultus'.
Deborin weidt uitvoerig uit over de lokale volksopstanden tegen de Duitse of
Italiaanse bezetters. Vooral het Joegoslavische volk had daarin een roemrijk
aandeel.
Klassiek zijn in de Oost-Europese boeken en artikelen de foto's van partisanen
29
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in hun hoofdkwartieren in de woeste bergwouden van de Balkan. Steeds zijn ze
vergezeld van Russische officieren of instructeurs, die hen geholpen of opgeleid
hebben. De waarheid is echter wel enigszins anders. De Joegoslavische partisanen werden niet door Russen geholpen. Het waren integendeel de Engelsen
onder Fitzroy Macleaun die Tito in Joegoslavië en Hodscha in Albanië van
wapens voorzagen; Engelse officieren vochten zelfs in Bulgarije en Roemenië
met de plaatselijke verzetsbewegingen. Van Churchill stamt trouwens het gezegde: „Ik weet niet veel af van Joegoslavië en nog minder ken ik de taal die er
gesproken wordt. Of Tito een communist is of niet, komt er weinig op aan.
Het enige wat telt is de overwinning op Duitsland".
Volgens de Sovjet-historici echter hebben noch de Engelsen noch de Amerikanen iets gedaan om de volkse verzetsgroepen te helpen. Zij vreesden de
ontwikkeling van de democratie en steunden de anti-volkse en dictatoriale regeringen in ballingschap. De Verenigde Staten gingen nog verder en stichtten in
1941 de 'Direction of Strategic Services', een organisme dat gedurende de
hele oorlog in Europa werkzaam was en onder de leiding stond van de beruchte
Allen Dulles. Deborin weet er zelfs bij te vertellen dat deze dienst tijdens de
oorlog massa's geld besteed heeft om de verzetsbewegingen in West-Europa
in de kiem te smoren (201) .
De opstand van Warschau tegen de Duitse legers in augustus 1944, vanuit
Londen op touw gezet door de Poolse regering in ballingschap die daardoor
haar bestaansrecht wilde rechtvaardigen, was volgens Deborin een misdadig
avontuur, gericht tegen de opkomende krachten van het Poolse volk en tegen
de Russische legers, die op weg waren om Oost-Europa te verlossen van het juk
van de dictatuur (waarmee Deborin zowel de Duitse bezetting als de Poolse
regering in Londen bedoelt) . De opstand was trouwens van meet af aan tot
mislukken gedoemd omdat de leider ervan, Bor Komarowski, een familielid was
van de Duitse bevelhebber in Warschau, von dem Bach-Zelewski. De Geallieerden beweren wel dat zij rekenden op de hulp van de Sovjet-troepen, maar deze
waren volgens Deborin nog te ver van Warschau verwijderd om effectief te
kunnen optreden (335). Historisch staat het evenwel vast dat de Russische
troepen op het ogenblik van de opstand slechts 'n tiental km van Warschau
waren en geen voet meer verzetten. Engelse en Amerikaanse vliegtuigen die
ingezet werden om de opstand te steunen, kregen geen toelating om op
Russische vliegvelden te landen.

De oorlog in de Pacific
Op 7 december 1941 viel Japan Pearl Harbor aan en ontketende daardoor de
oorlog met de Verenigde Staten. Volgens de Sovjet-historici waren de Amerikanen op de hoogte van de Japanse bedreiging. Ook uit de jongste Amerikaanse
publikaties blijkt dit inderdaad het geval te zijn geweest. Hoe is het dan te
verklaren dat Washington geen gebruik heeft gemaakt van deze inlichtingen ?
Volgens Deborin waren de Amerikanen in hun haat tegen de Sovjet-Unie zo
verblind, dat zij zich niets anders konden voorstellen dan dat een Japanse aanval
tegen de Sovjet-Unie gericht zou zijn. Met dit doel kwamen de Amerikaanse
monopoliehouders de Japanners in het gevlij; op 30 november 1941 bood
Bernard Baruch, de grote New Yorkse bankier, Tokio nog een lening van
1 miljard dollar aan (220).
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De eerste maanden van de oorlog in de Stille Oceaan waren gekenmerkt door
spectaculaire Japanse overwinningen. De Japanners joegen de Amerikaanse,
Engelse, Nederlandse en Australische legers steeds verder voor zich uit naar
Australië toe. Maar zelfs in hun nederlagen lieten de Westerse mogendheden
niet toe dat de bevolking van de eilanden in de Pacific in opstand kwam
tegen de bezettende mogendheid, Japan. Slechts geïnspireerd door de heldenstrijd van het Sovjetvolk tegen de Nazi's begonnen de Indonesiërs, Birmanen
en Filipinos, tegen de wil in vooral van Washington, de guerillastrijd (229).
Over het feit dat b.v. Soekarno van Indonesië lid was van de door de Japanners
georganiseerde militaire korpsen op Java, zwijgt Deborin.
Stalingrad
Algemeen is men het er op het ogenblik over eens dat Stalingrad en El Alamein
beschouwd dienen te worden als beslissende keerpunten in de Tweede Wereldoorlog. Dit was overigens ook de overtuiging van vele leidende Duitse figuren:
het w as na deze twee grote nederlagen dat de opstandsbeweging tegen Hitler
v as te vorm kreeg en dat er contact gezocht werd met de Engelsen en de
Amerikanen om aldus een wapenstilstand in het Westen af te dwingen. Officiële contacten met Engelse en Amerikaanse regeringskringen hebben er in
werkelijkheid nooit plaats gehad, wel met Russische, door bemiddeling van
Mevr. Kolantai, de Sovjet-ambassadrice in Stockholm. Volgens Deborin echter
hadden er contacten plaats in Zweden, Spanje en Zwitserland. In Spanje liepen
deze over de Engelse ambassadeur Hare (waarmee sir Samuel Hoare bedoeld
zal zijn) en via het Britse Foreign Office geraakten ze over sir Anthony Eden
naar Washington. Een onverkwikkelijke rol werd hierin gespeeld door de reeds
genoemde Allen Dulles, die sinds 1943 vanuit Bern in onderhandeling was met
Hitlers speciale gezant, graaf Hohenlohe. Volgens Deborin zou Dulles zelfs
beweerd hebben dat Amerika de nederlaag van het Duitse fascisme niet wenste,
omdat daarmee het enige bastion tegen het communisme in Europa zou verdwijnen. Hij bood zelfs aan, Oostenrijk bij Duitsland te laten. De Duitse industrie
moest de sterkste van Europa blijven. Op het proces van Neurenberg in 1946
werd het overigens duidelijk, schrijft Deborin, dat Dulles de geheime vriend
w as van de leider van de Duitse Abwehr, Kaltenbrunner (352).
D-Day in Normandië
Altijd hebben de Westerse mogendheden gedacht dat Hitler de Sovjet-Unie
zou verpletteren. De hele oorlog door hebben Engeland en Amerika dat doel in
de hand gewerkt. Het tweede front, dat tot stand kwam door de landing in
Normandië op 6 juni 1944, verandert daar niets aan. Deborin heeft daar
trouwens een heel eigen visie op: „Door de landing in Normandië wilden de
Amerikaanse en Engelse oorlogsleiders eerst en vooral hun imperialistische
doeleinden in Duitsland verwezenlijken, beletten dat het Duitse f as cisme zou
verpletterd worden, de reactionaire krachten redden, verhinderen dat de WestEuropese volken gedemocratiseerd zouden worden en tenslotte — en dat was
het hoofddoel -- probeerden Londen en Washington een dam op te werpen
tegen de succesrijke opmars van het Sovjet-leger". Volgens Deborin zijn er
twee factoren die de zege van de landingstroepen in Frankrijk mogelijk hebben
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gemaakt: 1. de elite van het Duitse leger werd opgehouden door de Sovjettroepen, die de zwaarste druk bleven dragen; 2. fantastische overwinningen
werden behaald door het Franse verzet, vooral onder impuls van zijn communistische vleugel en duidelijk tegen de wil in van Eisenhouwer, die bij de aanyang van de landing een boodschap aan het Franse volk zond waarin hij vroeg,
het gewapende verzet tegen de bezettende macht stop te zetten: „Stop uw
activiteiten, ik herhaal het, stop uw activiteiten zo spoedig mogelijk en voer de
bevelen van de bezettende overheid uit" (346) . De werkelijkheid is dat de
geallieerde opperbevelhebber, samen met Generaal de Gaulle, een oproep richtte
tot de Franse bevolking, waarin hij vroeg onnodig bloedverlies te vermijden,
geen gehoor te geven aan wilde agitatie, maar in de strijd tegen de bezettende
overheid de bevelen van de leiders van het verzet op te volgen.
***

Deborins methode is kenmerkend voor de Russische geschiedschrijving over
de Tweede Wereldoorlog. Blijkbaar beschikken de Sovjet-historici, vastgeklemd
als ze zitten in de strakke dogma's van hun ideologie, nog steeds over heel
weinig ruimte voor echte geschiedschrijving. Feiten warden verdraaid of gewoon prompt uitgevonden. Daarmee wordt niet alleen de Russische lezer verkeerd voorgelicht, maar ook wij blijven verstoken van een aantal bronnen
die zich in Russische handen bevinden en voor ons niet anders toegankelijk zijn
dan via de manier waarop de 'ideologische historici' te believen te bewerken.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

nadat op 3 juli 1962 president de Gaulle de onafhankelijkheid van
K ORT
Algerije had erkend, ontstond er binnen de Algerijnse regering een ernstig
meningsverschil tussen de realisten o.l.v. Ben Khedda, die na de bevrijding
pleitten voor een samenwerking met Frankrijk om de sociale en economische
opbouw van het land te verzekeren, en de extremisten o.l.v. Ben Bella, die
zich zo weinig mogelijk op Frankrijk wensten te oriënteren en de nadruk
wilden leggen op het Arabisch karakter van Algerije. In dit conflict trok Ben
Bella aan het langste einde mede dank zij de steun van het leger en zijn chefstaf Boumédienne en op 26 september '62 werd Ben Bella tot minister-president
gekozen, waarna hij een kabinet vormde met Boumédienne als vice-premier en
tevens minister van defensie. In deze tijd ontstond ook een grote samenwerking
tussen Ben Bella en de Egyptische president Nasser.
Onverwacht voor de buitenwereld werd op 19 juni jl. Ben Bella door zijn
oude vriend Boumédienne afgezet; in een nogal demagogisch en gepassioneerd
communiqué werd Ben Bella beschuldigd van corruptie, anarchie en despotisme
en werd verklaard, dat het nationale volksleger niet wenste afgesneden te
worden van het volk. Men stelde zich voor de vrijheid in Algerije te herstellen
en de economische toestand te verbeteren, terwijl men tevens verzekerde de
tegenover het buitenland reeds aangegane verplichtingen te zullen nakomen; van
een burgeroorlog is geen sprake, maar er werden wel herhaalde malen betogingen gehouden ten gunste van Ben Bella en enkele door Ben Bella verbannen
vroegere leiders van de Algerijnse vrijheidsbeweging houden zich gereed om
naar hun vaderland terug te keren. De regering Boumédienne treedt op vlak
voor enkele zeer belangrijke buitenlands politieke gebeurtenissen. Ben Bella
stond nl. op het punt een bezoek te brengen aan president de Gaulle, waaraan
hij vanzelfsprekend veel waarde hechtte, omdat hij hierin een duidelijke overwinning zag op het land waar hij vele jaren gevangen had gezeten en destijds
beschouwd werd als staatsvijand nummer een.
Veel belangrijker was echter de grote Afro-Aziatische topconferentie, die
op 29 juni in Algiers zou moeten beginnen. Zij was bedoeld als een vervolg op
de conferentie van Bandoeng tien jaren geleden op initiatief van Indonesië,
Ceylon, India, Pakistan en Burma gehouden en volgens de verwijten door
Boumédienne aan Ben Bella gericht wilde deze laatste de conferentie gebruiken
voor persoonlijke doeleinden. Dit verwijt is natuurlijk een beetje vreemd,
wanneer Boumédienne zo duidelijk laat merken, dat hij eigenlijk precies hetzelfde wil: nationaal en internationaal het prestige van zijn nieuwe regering verstevigen. Dit was te meer mogelijk, omdat sommige belangrijke Aziatische
mogendheden er belang bij hadden de conferenie te laten doorgaan. Zo was
communistisch China onmiddellijk bereid het nieuwe bewind te erkennen; de
communistische premier was in juni op tournee door Afrika, maar de reacties
op zijn optreden waren ongustiger dan bij zijn bezoek van een jaar geleden: zo
waarschuwde Kenyatta op 1 juni in een redevoering uitdrukkelijk tegen een
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oostelijk imperialisme en weigerde men in Zambia en Oeg an da om Tsjoe En-lai
te ontvangen. Er was Peking veel gelegen aan de conferentie van Algiers, omdat
het hoopte een beslissing te forceren over de vraag of Rusland tot de AfrikaansAziatische landen zou worden gerekend; het Russisch ja stond tegenover het
Chinese nee en het laatste verlangde in het kader van het Russisch-Chinees
'ideologisch' conflict Moskou een nieuwe prestige-nederlaag toe te brengen
door tegenover de verschillende deelnemende regeringen voortdurend te wijzen
op de tegenstelling tussen de blanke en gekleurde wereld, waarbij Peking, aansluitend op 'besluiten van de conferentie van Bandoeng in 1955, Rusland tot de
eerste wenste te rekenen om zodoende des te beter in staat te zijn de leiding
in de gekleurde wereld voor zichzelf op te eisen.
Ook president Soekarno wenste de conferentie te laten doorgaan en was reeds
met een groot gevolg uit Djakarta vertrokken; hij wilde opnieuw spreken over
een nauwere aaneensluiting van de 'new emerging forces', die een tegenwicht
zouden moeten vormen tegen de V.N.; ook wilde hij steun krijgen voor zijn
optreden tegen Maleisië, maar erg sympathiek stond men in Afro-Aziatische
kringen niet tegenover de opvattingen van Soekarno. Na de staatsgreep in
Algiers waren er echter ook onmiddellijk stemmen opgegaan om de conferentie
uit te stellen, waarbij die van de Afrikaanse en Aziatische leden van de Gemenebest-conferentie, die toen in Londen werd gehouden. Men heeft lang geaarzeld,
maar tenslotte, toen de ministers van buitenlandse zaken reeds in Algiers waren
om de laatste hand aan de voorbereiding te leggen, werd toch nog besloten om
vijf maanden te wachten, waarbij men echter uitdrukkelijk vermeed de onzekere
toestand in Algiers — waar het conferentiegebouw, dat toch al niet op tijd zou
klaar komen, ook nog door een 'bomaanslag was beschadigd — als reden op te
geven. Dit is een onprettig besluit voor Boumédienne, die deze afleiding nu
moet missen, maar vooral voor Peking, dat duidelijk heeft kunnen merken,
dat de gekleurde volke ren toch weinig voelen voor een Chinese leiding, omdat
zij erg benauwd zijn voor een imperialisme uit die hoek. Men is bij een aantal
regeringen eigenlijk blij de staatsgreep in Algiers te kunnen aangrijpen als
voorwendsel om de conferentie uit te stellen; mogelijk kan men zich straks
krachtiger verzetten tegen de Chinese plannen, hetgeen een gunstige ontwikkeling zou 'betekenen voor de democratische wereld.
In Londen vergaderde de Gemenebestconferentie onder voorzitterschap van
prime-minister Wilson. Naar omvang is het Gemenebest te vergelijken met het
Imperium Romanum, naar inhoud echter met het Duitse Rijk uit de 17e en 18e
eeuw. Het is het laatste overblijfsel van de grote macht van Engeland, waaraan
men dan ook met alle geweld wil vasthouden, maar dat eigenlijk weinig betekent.
Gevormd uit bijna alle vroegere Engelse gebieden zijn de tegenwoordige tegenstellingen tussen de leden afzonderlijk vaak zeer groot; een werkelijke gemeenschap van belangen bestaat er niet, vaak is het tegendeel het geval zoals de
reeds lang slepende twist tussen India en Pakistan over Kasjmir en nog onlangs
over de rann van Kutch.
Wilsons binnenlandse positie is nooit sterk geweest, maar na de op 13 mei
gehouden gemeenteraadsverkiezingen, die een opmerkelijke winst opleverden
voor de conservatieven en een even opmerkelijk verlies voor labour en liberalen
is het toch wel duidelijk, dat er nieuwe parlementsverkiezingen moeten volgen.
Het is begrijpelijk, dat Wilson daarom porbeert zijn positie nog enigszins te
versterken door een of ander succesje te behalen. Op de Gemenebestconferentie
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kwam hij plotseling met een voorstel om een delegatie van Gemenebestlanden
een poging te laten doen om te bemiddelen in het conflict in Vietnam. Binnen
Gemenebestkringen was de ontvangst al niet enthousi as t; sommigen weigerden,
anderen hapten snel toe; daar het o.a. ging om een persoonlijke triomf te
behalen, wenste Wilson zelf de leiding van het rondreizend gezelschap te
nemen, maar hiertegen waren talrijke bezwaren, omdat Wilson in het jongste
verleden in dezen te veel achter de Verenigde Staten stond om nu aanvaardbaar
te zijn als bemiddelaar. Na veel vijven en zessen ontstond er een vreemd gezelschap, dat van te voren wist niets te kunnen bereiken, daar Peking, Hanoi en
ook Moskou reeds hadden laten weten de delegatie niet te zullen ontvangen;
de Verenigde Staten en de secretaris-generaal der U.N.O., Oe Thant, verklaarden zich bereid tot besprekingen, maar dit betekent feitelijk niets. Men wil nu
toch proberen iets van het initiatief te redden door de delegatie onder andere
leiding te plaatsen; mogelijk lapt Wilson zijn prestige dan toch nog een beetje
op, maar het is de vraag of dit voldoende zal zijn. Overigens boekte hij op een
ander terrein een klein succes, doordat hij er tijdens de conferentie in slaagde
de laatste hand te leggen aan een voorlopig accoord tussen India en Pakist an
over bovengenoemde rann.
De zevenjarige ambtstermijn van president de Gaulle loopt dit jaar af en in
december zullen er nieuwe presidentsverkiezingen moeten plaats hebben. De
president zelf heeft zich nog altijd niet uitgesproken over een nieuwe ambtstermijn; dit is niet zo erg, want hij kan zich de weelde veroorloven zijn beslissing
pas op het allerlaatste moment bekend te maken en zelfs wanneer hij zich
kandidaat stelt, moet men rekening houden met de mogelijkheid, dat hij zich
wel wil laten verkiezen, maar alleen om binnen niet al te lange tijd zijn ambt
over te dragen aan de naar zijn mening minst ongeschikte figuur in Frankrijk.
Voor zijn tegenstanders ligt de zaak anders; reeds lang geleden hebben zich verschillende kandidaten aangemeld, maar geen van allen maakt tegenover de
Gaulle enige kans tenzij er een bundeling van krachten zou plaats vinden v an
verschillende anti-Gaullistische politieke groeperingen en zelfs dan staat het
nog te bezien. Serieuze pogingen daartoe zijn gedaan door de socialistische
burgemeester van Marseille, Gaston Deferre, die probeerde te komen tot de
vorming van een democratisch-socialistische federatie, bestaande uit alle politieke groepen van centrum en links met uitzondering van de communisten; deze
federatie zou niet alleen met een gemeenschappelijke presidentskandidaat moeten komen, maar tevens in staat moeten zijn om op de duur de meerderheid
in de nationale Vergadering te verkrijgen. In principe waren de voornaamste
partners, de Franse socialistische Partij (SFIO) en de r.k. republikeinse Volksbeweging (MRP), het reeds eens geworden, maar tenslotte is er toch niets van
terecht gekomen. Wel wist Deferre op het 55e partijcongres der SFIO begin
juni een meerderheid te behalen, maar de daar aangenomen resolutie week op
twee punten af van de voorstellen van Deferre, n.l. wat betreft de laïciteit van
het onderwijs en de herintegratie van de communistische partij in het Franse
politieke leven. Deze punten wekten wantrouwen op bij de MRP, waarbij de
vrees overheerste, dat de socialistische partij niet lid wilde worden van een
democratische groepering waarvan zij dan de linkervleugel zou uitmaken, maar
er naar streefde alle andere democratische bewegingen voor het socialistische
karretje te spannen. Zo is er van de hele actie van Deferre niets terecht
gekomen en blijft Frankrijk gespaard voor een verkiezingsstrijd. Het is duide-
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lijk, dat de Gaulle, als hij dat wil, herkozen zal worden, maar de grote vraag
blijft wat er in Frankrijk gaat gebeuren, wanneer de Gaulle er eens niet meer is.
Natuurlijk zijn er figuren, die in staat zijn het land te leiden, maar de generaal
is tot nu toe zo allesbeheersend geweest, dat geen enkele onafhankelijke geest de
kans kreeg naar voren te komen, hetgeen weinig minder dan een ramp mag
genoemd warden.
De Franse president is op 11 en 12 juni in Bonn geweest voor overleg met
de W.-Duitse Bondskanselier Erhard; dit halfjaarlijkse bezoek had iets vroeger
dan normaal plaats, omdat Erhard behoefte had aan een duidelijke Franse
uitspraak over de wenselijkheid van een Europese topconferentie over nauwere
samenwerking tussen de Zes. Erhard meende in januari reeds de Franse toestemming te hebben verkregen, maar de Gaulle liet het afweten, omdat volgens hem
eerst de landbouwkwestie in de EEG geregeld moest worden. Ook nu kwam men
weinig verder; wel werd van Duitse zijde verklaard, dat er overeenstemming
over bestond om voor het einde van '65 bedoelde Europese topconferentie te
houden, maar Frankrijk reageerde met de mededeling slechts te hebben bedoeld,
dat een topconferentie mogelijk zou zijn, maar afhankelijk van de resultaten die
bereikt zouden worden op de conferentie van Brussel, welke voor 1 juli een
beslissing moest brengen inzake de netelige kwestie van de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid in de EEG.
Hier schijnen de besprekingen op 30 juni nu volledig vast te zijn gelopen.
Deze crisis was reeds voorafgegaan door een andere moeilijkheid tijdens de
behandeling van de voorstellen over de financiering van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, het vormen van een eigen kas voor de Gemeenschap en de
uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese parlement, speciaal de
controle op het beheer van die eigen geldmiddelen. De Franse president wilde
van dit laatste niets weten, maar de Nederlandse Staten Generaal nagelden hun
ministers — wel iets te — vast op de eis, dat er een deugdelijke parlementaire
controle zou moeten worden ingesteld. Met de inhoud van deze motie was ieder
het wel eens, maar: is het mogelijk de ministers met een imperatief mandaat
naar een conferentie te sturen en ten tweede: is het tactisch ? Vandaar de kritiek
op het Nederlandse optreden; Frankrijk slaagde er echter in de kwestie van de
democratisering uit te stellen tengevolge van het feit, dat de vijf anderen het
onderling niet eens waren. Wel kwamen de ministers eind juni opnieuw bijeen
te Brussel om te spreken over de financiering, waarover voor 1 juli een overeenkomst zou moeten tot stand komen. Tengevolge van enkele nieuwe Italiaanse en
W.-Duitse verlangens was er geen schijn van kans om de zaak rond te krijgen en
lange tijd dacht men, dat ook voorzitter Couve de Murville zou inzien, dat
uitstel van de beslissing noodzakelijk was. De Fransman wilde hier echter niets
van weten en men ging tenslotte uit elkaar zelfs zonder een datum voor een
volgende bijeenkomst vast te stellen. Ondanks alles is er nog hoop, dat de
Gaulle zal inzien, dat de voordelen van de EEG voor Frankrijk zo groot zijn,
dat hij alsnog water in de wijn zal doen en in die richting wijst de mededeling,
dat Parijs de consequenties van de Brusselse mislukking zal gaan bestuderen.
Intussen heeft Frankrijk al laten weten bereid te zijn om op 26 juli a.s. een
vergadering van EEG-ministers bij te wonen; mogelijk zal de Gaulle hier
proberen een slaatje te slaan uit zijn starre houding.

4-7-1965

J. Oomes

Forum
Het opium van
het Russische volk
In de geschiedenis van de Sovjet-Unie
is de godsdienst altijd de meest zichtbare
ideologische tegenstander van het communisme geweest. Volgens een goedmarxistische definitie is de godsdienst
'opium voor het volk', en in geen land
schijnt men deze definitie zo straf gehanteerd te hebben als in de Sovjet-Unie.
Wie ook maar een geringe kennis
heeft van de recente geschiedenis van
het Russische volk, weet dat alle godsdienstige gemeenschappen het hebben
moeten ontgelden, niet alleen de godsdienstige minderheden, maar ook de
vroegere Russische staatskerk.
Over het onderwerp van de moderne
kerkvervolging is veel geschreven. En
zelfs wanneer men er rekening mee
houdt, dat vele publikaties beslist geen
objectieve beschrijving van de situatie
geven, doch eerder romantiseren, zelfs
dan is hetgeen er aan objectieve gegevens overblijft verontrustend.
Afgaande op wat ons als feitenmateriaal ten dienste staat, kan men zich dan
ook afvragen of het godsdienstige leven
in de Sovjet-Unie werkelijk aan het uitsterven is, zoals de communisten altijd
beweren. Of is het waar, dat de godsdienst in de Sovjet-Unie met onverminderde kracht voortleeft, zoals Westerse
toeristen vaak vertellen?
Een tweetal recente publikaties geven
op deze vraag een waardevol antwoord.
Op de eerste plaats is dat de studie van
de inmiddels overleden sovjetoloog Walter Kolarz, Religion in the Soviet Union,
welk boek sinds kort ook in een uitstekende Nederlandse verta li ng verkrijgbaar
is 1).
Walter Kolarz geeft een antwoord op
de vraag die wij stelden, doch niet nadat
hij eerst uitvoerig (in 423 pagina's) de
droeve historie van de verschillende
godsdienstige groeperingen op Sovjetrussische bodem heeft beschreven. Zijn historische schets van de Sovjetrussische kerken en secten is zo voortreffelijk, dat zij
inderdaad alle vroeger verschenen boe-

ken over dit onderwerp in zekere zin
overbodig maakt, temeer daar de vermenging van Wahrheit en Dichtung,
waaraan de meeste andere werken lijden,
door Kolarz consequent vermeden is.
Na aldus de stand van zaken te hebben weergegeven, kan Kolarz dan ook
met des te meer recht onze vraag over
de toekomst van de godsdienst in de
Sovjet-Unie beantwoorden. Hij doet dit
in een slechts acht pagina's tellend laatste
hoofdstuk van zijn boek. En hij komt
daarbij tot de conclusie, dat „de strijd
tussen communisme en godsdienst niet ad
infinitum zal voortduren, geenszins omdat
de godsdienst uiteindelijk zou verdwijnen,
zoals de communisten zelf maar al te gemakkelijk aannemen, maar omdat het
communisme, gelijk elk ander politiek
stelsel, een einde zal hebben, zoals het
ook een begin heeft gehad".
Op grond van de ontwikkelingen van
na 1953 ( Stalins dood) , meent Kolarz,
dat het communisme overwonnen zal
worden door een geleidelijke herinterpretatie van de ideologie. „De revisionisten
van morgen zullen misschien nog een
stap verder gaan en het verstandiger vinden de keuze tussen ateïsme en geloot
voortaan over te laten aan de persoonlijke levenshouding van iedere burger,
ook al zou hij deel uit maken van de
communistische topklasse". Geheel in de
gedachtengang van het bevrijdingsideaal
van Karl Marx schrijft Kolarz zelfs:
„Heeft men eenmaal begrepen, dat een
ateïstisch communisme, door de discriminatie van de gelovigen tot een politieke
eis te maken de vrijheid en de gelijkheid
van de mensen in de weg staat, dan zal
het communisme van karakter veranderen. De gedachte dat een nieuwe samenleving niet noodzakelijk zonder God opgebouwd hoeft te worden, zal op het
communistische denken steeds meer aantrekkingskracht gaan uitoefenen".
Maar Kolarz verbindt aan deze voorspelling wel een voorwaarde. Want hoewel de Sovjetrussische communisten in
hun theorie wel altijd beweren, dat er
geen verschil bestaat tussen religie en bijgeloof, maken zij in de praktijk wel der

1) Walter Kolarz, Godsdienst in de Sowjet-Unie. Nederlands Boekhuis, Tilburg, 508 pp., geb.
127,50.
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gelijk verschil tussen echte godsdienst en
bijgelovige uitingen. „Zij staan nog altijd
met meer welwillendheid tegenover een
passend beoefende eredienst dan tegenover pelgrimages naar een 'heilige bron".
Op grond van zijn analyse van het godsdienstig leven in de Sovjet-Unie is Kolarz in dit opzicht echter hoopvol gestemd. Vooral bij de jongere generaties
heeft de traditionele bijgelovigheid plaats
gemaakt voor oprechte en ware religieuze gevoelens. Hoewel anderzijds juist de
onderdrukking van de godsdienst weer
talloze bijgelovige verschijnselen in de
hand heeft gewerkt.
Tenslotte stelt Kolarz het voor ons
beslissende probleem: „Of de christenen
van de vrije wereld hun geloofsgenoten
in de communistische wereld metterdaad
kunnen helpen, hangt voor een groot deel
af van de mate waarin zij het hoofd weten te bieden aan de dringende economische en sociale problemen van deze
tijd en aan het rassenvraagstuk".
Walter Kolarz heeft zijn manuscript
eind 1960 beëindigd. De geschiedenis
gaat echter snel, en in een tijdsbestek van
meer dan vier jaar kan er ook in de
communistische wereld veel gebeuren.
Geldt het bevrijdende antwoord, dat Kolarz in 1960 gaf, ook nu, in 1965, nog?
Dezer dagen verscheen er opnieuw een
boek over het godsdienstig leven in de
Sovjet-Unie. Het heet Opium of the
people, en is van de hand van de Anglicaanse geestelijke Michael Bourdeaux 2).
Het karakter van deze publikatie is van
andere aard. Michael Bourdeaux heeft
geen geschiedenis van de Sovjetrussische
godsdiensten geschreven, maar slechts
zijn belevenissen van een recent éénjarig
verblijf in de Sovjet-Unie weergegeven.
Waar hij toch over de historie schrijft
sluit hij aan bij hetgeen Kolarz reeds
heeft geschreven, en waar hij --- op grond
van zijn ervaringen en gesprekken met
hoge en lage geestelijken en gewone gelovigen in de Sovjet-Unie — zijn verwachtingen voor de toekomst uitspreekt,
vormt zijn boek een levende bevestiging
van alles wat Kolarz als theoreticus heeft
vermoed.

Bourdeaux heeft in zkere zin ook een
vervolg op het boek van Kolarz geschreven, in zoverre hij de gevolgen van de
nieuwe -- nu vooral administratieve
vervolging, die in 1961 begonnen is, beschrijft. Doch ondanks de hernieuwde
moeilijkheden die de godsdienst op haar
pad gevonden heeft, is Bourdeaux' mening over het gehalte der godsdienstigheid toch optimistisch.
Juist vanwege de nieuwe ateïstische
vloedgolf in de Sovjet-Unie geeft Bourdeaux aan het einde van zijn boek nog
een aanvulling op hetgeen Kolarz ten
aanzien van de taak van de Westerse
wereld zegt. De leiders in de Sovjet-Unie
blijken immers zeer gevoelig te zijn voor
de wereldopinie. Bourdeaux geeft daar
in zijn boek frappante voorbeelden van.
Daarom is het nodig, dat op iedere uiting
van godsdienstvervolging een duidelijk
— maar niet propagandistisch protest
volgt. „Alleen zo is het mogelijk, dat de
communistische partij haar neurotische
houding ten opzichte van het christendom
zal laten varen en haar ouderwetse, negentiende-eeuwse slogan, dat 'godsdienst
opium van het volk' is, zal opgeven".
In dit opzicht heeft de Sovjet-Unie
nog een belangrijke achterstand in te lopen. Hoewel de verhouding tussen kerk
en staat ook in andere Oosteuropese
landen nog lang niet vlot verloopt, heeft
men daar toch deze ouderwetse slagzin
opgegeven. In de Sovjet-Unie is men nog
niet zo ver. Wanneer men de voorspellingen van Kolarz en Bourdeaux mag geloven, zal men in de Sovjet-Unie op den
duur echter van de satellietstaten gaan
leren. Het communisme zou daarmee
ongetwijfeld veel in aanzien winnen, omdat eerst dan de marxistische vrijheid en
gelijkheid een feit is geworden.
Jan P. Schuyf
Nieuwe inzichten
in de prehistorische kunst

Onder bovenstaande titel publiceerde
Streven in december 1961 een artikel van

Fr. Hours over zijn bevindingen en die
van zijn 'patron' André Leroi-Gourhan,

2) Michael Bourdeaux, Opium of the people. The Christian Religion in the U.S.S.R. Faber and
Faber, London, 244 pp., geb. 30 s.
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professor aan de Sorbonne, bij de studie
van de prehistorische grotschilderingen.
Beiden hadden, samen met de fotograaf
ir Jean Vertut, de meeste van de bekende
prehistorische grotten uit het franco- cantabrische gebied verkend en waren tot
de conclusie gekomen dat over de prehistorische kunst nog lang niet het laatste
woord was gezegd. Sinds meer dan een
halve eeuw gold abbé H. Breuil als het
onbetwistbaar gezag op dat gebied en de
synthese die hij had voorgesteld scheen
zo vanzelfsprekend dat niemand er ook
maar aan dacht ze te betwisten. Tot in
het begin van de jaren vijftig een nieuwe
confrontatie met de wandschilderingen in
de grotten zelf en niet met Breuils reconstructies ervan ernstige twijfels aan diens
synthese deed rijzen.
Mevrouw Laming-Emperaire en de
etnoloog Leroi-Gourhan ontdekten elk
voor zich en langs geheel verschillende
wegen bepaalde feiten waaraan alle onderzoekers, ook Breuil, tot dan toe op
een onverklaarbare wijze voorbij waren
gegaan. De rotsschilderingen bleken immers niet zo maar, om magische redenen,
door geniale individuen in de soms moeilijk toegankelijke grotten aangebracht.
Hoe toevallig en onontwarbaar ze ook
naast en door elkaar schijnen geschilderd
te zijn, geen van de figuren of tekens
staat op zichzelf. Ieder heeft zijn plaats
in de grot, in een steeds weerkerende
samenhang. Ze vormen elementen van
een indrukwekkende mythologie in beelden, een duidelijk geordend religieus
systeem, dat met een opvallende continuiteit het geestesleven van de paleolitische
mens in Zuid-West-Europa van 30.000
tot 10.000 voor onze jaartelling heeft
beheerst.
Door middel van een zuiver statistisch onderzoek kon Leroi-Gourhan onweerlegbaar het ikonografisch schema
van de prehistorische heiligdommen opstellen. Zijn ontdekking was dus niet een
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nieuwe hypothese die tegenover de vroegere stond, maar gewoon een exacte
waarneming van de feiten zelf, eigenlijk
van hét feit van de prehistorische kunst,
dat men tot dan toe had veronachtzaamd.
Nieuwe grotten of figuren werden niet
ontdekt, maar wel de samenhang d.w.z.
de wezenlijke gestalte die van vele feitjes één groot feit maakt. Door de vele
bomen had men het bos niet gezien.
Sinds de publikatie van Fr. Hours,
waarin de eerste resultaten van dit onderzoek werden meegedeeld, heeft LeroiGourhan in verschillende geschriften zijn
inzicht verder uitgewerkt o.a. in het
eerste deel van Histoire de L'Art, Le
monde non-chrétien (Encyclopedie de la
Pléiade) en in de monografieën Le geste
et la parole en Les religions de la préhistoire. Maar pas in zijn jongste boek, Pré
histoire de l'art occidental, beschikte hij
over de passende middelen om zijn opvattingen gedetailleerd uiteen te zetten
en aan de hand van een uitvoerig bewijsmateriaal te staven 1 ) .
In de recente geschiedenis van de
kunstpublikaties is dit boek een unieke
gebeurtenis. De luxueuze kunstboeken
kennen de laatste jaren een succes als
nooit tevoren. Maar er zijn er slechts
weinige die hun kostbaar voorkomen
ook door een kwalitatieve bestaansreden
weten te verantwoorden. Leroi-Gourhan
echter heeft de royale kans welke Lucien
Mazenod, zijn selectieve uitgever, hem
gaf (vijfhonderd pagina's, formaat 31 x
25 cm, met niet minder dan achthonderd
illustraties, waarvan honderdtwintig in
kleur, de meeste over een volle pagina)
tenvolle benut. De briljante uitgave staat
helemaal in dienst van een idee. De
kleurenreproducties, die van een uitzonderlijke kwaliteit zijn, vormen slechts bewijsmateriaal voor de ontwikkelde thesis.
En die thesis is, zoals de lezers van Streven weten uit het artikel van Hours, zo
boeiend, zo belangrijk dat ze niet alleen

1) André Leroi-Gourhan, Préhistoire de l'art occidental. — Editions d'Art Lucien Mazenod, Paris,
19615. Het boek bestaat uit twee delen: 1) een studie waarin geheel de prehistorische kunst van
Europa, ook de losse voorwerpen en beeldjes, wordt betrokken (tot p. 235); 2) een documentatie met
een uitvoerige beschrijving van elke grot waarin schilderingen werden aangetroffen, gerangschikt naar
de vier onderscheiden stijlperioden; een serie zwartwitreprodukties gedeeltelijk aansluitend bij die
beschrijving van de grotten, gedeeltelijk bij de analytische bespreking van de objecten uit de algemene
studie; verklarende nota's bij die foto's; statistische tabellen die als bewijsmateriaal worden aangevoerd; een bibliografie voor elk der grotten of vindplaatsen.
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zulk een royale behandeling absoluut
verdient, maar ook strikt nodig heeft.
Juist omdat ze het fenomeen van de
prehistorische kunst in zijn totale, menselijke omvang ziet, waartoe bijvoorbeeld
ook de esthetische ervaring hoort, al is
het dan slechts door middel van foto's.
Leroi-Gourhan heeft zijn boek gemaakt met een meesterschap over materie en taal die slechts weinigen en in die
mate alleen Fransen gegeven is. Superieur en toch eerbiedig rekent hij af met
de al te fantaisistische theorieën van zijn
voorgangers. Zijn eigen fantasie heeft hij
helemaal in dienst gesteld van een rigoureus-wetenschappelijke werkmethode.
Deze liet hem het echte gezicht van de
prehistorische kunst ontdekken, nl. haar
symbolische waarde in een religieuze
samenhang. Deze eenvoudige constatering impliceert heel wat consequenties,
niet alleen voor een geheel nieuwe interpretatie van het artistieke fenomeen als
zodanig (de auteur rekent af met de
realistische interpretatie van de prehistorische dierenschildering) , maar ook al
voor de nuchtere opbouw van een chronologie bijvoorbeeld. Voor deze implicaties, die slechts in een nauwgezette studie
kunnen verduidelijkt worden, verwijs ik
liefst naar het boek zelf. Het brengt de
paleolitische mens ineens veel dichter bij
G. Bekaert
ons.

De historische betekenis van
de christen-democratie?
In april 1964 hebben we hier het eerste
deel besproken van een drieledige studie
over de katholieke arbeidersbeweging in
België 1 ) . Nu is het tweede deel verschenen, dat de periode behandelt van 1886
tot 1914 2 ) . Dit is de pionierstijd van de
christen-democratische beweging, toen zij
moest vechten voor haar bestaan en van
de katholieke burgerij de erkenning van
de rechten van de volksklasse moest afdwingen. Dat deze dertig jaar lang vol-

gehouden strijd zo dramatisch geladen
was en bittere, meedogenloze momenten
kende, lag vooral aan het feit dat de
conservatieven de christendemocratie afwezen op grond van religieuze argumenten in hun ogen was de paternalistische maatschappelijke orde door God gewild en dus in geweten onaantastbaar —
en zij hierin gesteund werden door een
deel van het episcopaat en van de lagere
clerus.
Van deze dramatische geladenheid is
in het hier besproken boek echter niet
veel te bespeuren. Het is een voortreffelijke samenvatting van wat er vroeger
reeds over deze tijd gepubliceerd is; het
brengt zelfs heel wat nieuwe gegevens
aan, in het bijzonder over de sociale
houding van het episcopaat en over de
geschiedenis van de Belgische Volksbond
en van de christelijke vakbeweging. En
in de acht, door specialisten geschreven
bijdragen zijn vele gegevens verwerkt
betreffende het drama van de christendemocratische pioniersstrijd. Maar het
drama zelf komt er naar onze smaak niet
expliciet genoeg in naar voren. Een massa feiten, die op zichzelf wel belangrijk
zijn, leiden op de duur door hun onoverzichtelijkheid de aandacht af van wat de
hoofdzaak is: de botsing tussen de oude,
burgerlijke en de nieuwe, democratische
wereld. De omstandigheden van dit conflict hebben het verloop en de organisatie van de christen-democratie bepaald.
De auteurs vertellen de gebeurtenissen
trouw en volledig. Maar bijna nergens
wordt gezocht naar de diepere zin van
de evolutie. Daarom rijzen voor de geest
van de lezer vele vragen die essentieel
zijn en onopgelost blijven. Wat is eigenlijk christen-democratie? Waarom is een
christen-democratische beweging in België onontbeerlijk gebleken? Welke omstandigheden hebben deze beweging gedwongen om, organisatorisch en wat de
doctrine betreft, een heel bepaalde en
voor België specifieke weg in te slaan?

1) 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in België. Onder redactie van Dr. S. H. Scholl o.praem.
Eerste deel, Het Sociaal-Katholicisme (1789 -1886). — S. V. Arbeiderspers, Brussel, 1963. Cfr.
Streven, april 1964, Waarde en onwaarde van het sociaal-katholicisme.
2) 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in België. Onder redactie van Dr. S. H. Scholl o.praem.
Tweede deel, De Christen-democratie (1886 -1914). Met medewerking van Dr. G. De Broeck, Prof.
Dr. Th. Luykx, Dr. M. Neirynck, Dr. S. H. Scholl, Mgr. A. Simon. — S.V. De Arbeiderspers,
Brussel, 1965.
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Waarom is er voor 1914 nooit een autonome christelijke volkspartij (in de ruime, niet-Daensistische betekenis) tot
stand gekomen, hoewel een meerderheid
onder de christen-democraten een dergelijke partij als de onmisbare grondslag
voor de hele organisatie beschouwde?
Wellicht ontbreken voorlopig nog de gegevens om op deze en dergelijke vragen
een afdoend antwoord te geven. Maar
dan blijkt meteen dat wij eigenlijk nog
geen inzicht hebben in de historische betekenis van de christen-democratie. Iedere poging tot synthese zou daarom telkens weer op de eerste plaats een balans
moeten zijn van wat er tot nog toe
bereikt werd. En dat is deze 150 Jaar
Katholieke Arbeidersbeweging niet uitdrukkelijk genoeg.
Men kan ook betreuren dat er te weinig verband gelegd werd tussen de verschillende aspecten van de sociaal-eco
nomische geschiedenis, die nochtans innig
op elkaar inwerken. Wij vernemen niets
over de samenhang tussen de mechanisatie van de industrie en de evolutie van
de arbeidersbeweging en maar heel weinig over de wisselwerking tussen de
Vlaamse en de christen-democratische
beweging. Of de christen-democratische
parlementariërs enige invloed hebben
uitgeoefend op het ontstaan van de sociale wetgeving wordt niet gezegd, en ook
niet of er enige wisselwerking is geweest
tussen de stakingen en de christen-democratische beweging. Ook hier is wellicht
een behoorlijk antwoord nog niet mogelijk, maar dan zou een 'status questionis'
zeer wenselijk zijn geweest.
Dat dit boek alles samen te weinig een
synthese is geworden, belet niet dat het
toch bewondering verdient om zijn degelijkheid en zijn rijkdom. Ondanks zijn
tekorten is het een belangrijke en onmis
bare verrijking van onze maatschappelijke geschiedenis.
K. Van Isacker S.J.

Lachspiegels of biechtspiegels?
Vlug na elkaar verschenen eind vorig
jaar twee boeken die een indruk pretenderen te geven van het Nederlandse pro-
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testantisme tussen de twee wereldoorlogen: Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders. Protestants leven in Nederland 1918 -1938 (Zomer en Keuning,

Wageningen, z.j. [1964] ), en A. C. de
Gooyer, Het beeld der vad'ren. Een documentaire over het leven van het protestants-christelijke volksdeel in de twintiger en dertiger jaren (Ambo-boeken,

Utrecht, 1964) . Wij zullen deze paperbacks, wegens de volgorde van hun verschijnen, resp. aanduiden met de codetekens I en II. Zij bestrijken op de allereerste plaats één bepaalde groepering, nl.
de Gereformeerde Kerken in Nederland,
die toen ook nogal machtig waren op het
gebied van politiek en onderwijs. Het
laatste boek verscheen in dezelfde reeks
als Michel van der Plas' geschrift Uit
het rijke Roomsche Leven (1963) 1 ) .
Beide werken vertonen hiermee qua mentaliteit veel overeenkomst, al is het misschien te merken, dat de twee protestantse auteurs van jongsaf meer gewend zijn
te theologiseren. Er is nog een Amboboek aangekondigd over de „taaie rooie
rakkers'', alias de sociaal-democraten
van dertig A veertig jaar geleden. Voorlopig zijn dus de liberalen en de communisten buiten schot gebleven, en in mindere mate de protestanten die lichter of
zwaarder waren dan de reeds besproken
gereformeerden.
Volgens de schrijvers zelf geven zij
enkel „een stuk journalistiek" (I 5) en
„geen geschiedschrijving" (II 280, vgl.
307) . Hun documentatiemateriaal bestaat
vooral uit kranten, weekbladen en populaire tijdschriften, soms uit brochures.
Alleen dit reeds beperkt de waarde van
de indruk die zij ons geven. Uiteraard
zijn de overzichten onvolledig. Dat kan
men ook van elk wetenschappelijk historisch werk zeggen, en het mag op zich
nooit een reden voor kritiek zijn. Wij
vinden soms zelfs, dat er wat te veel in
staat. Leren wij bijv. de hier beschreven
volksgroep beter kennen, als we vernemen, dat de cabaretier Willy Derby in
1936 nationale successen boekte met zijn
liederen „Pinda pinda, lekka lekka" en
,,Geef me een sigarenbandje" (I 243) en
dat men in dit jaar ook graag zong van

1) Vgl. hierover G. J. Adriaansen S.J., Een documentaire?, in Streven febr. 1964,

pp. 486 v.
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„Lippe-Detmold, eine wunderschóne
Stadt" (I 232 v.)? Hetzelfde vragen we
ons af met betrekking tot de sociale positie van de onderwijzers (II 136 -139).
Verder is te bedenken, dat hier wel
vooral, maar toch niet alleen de Gereformeerde Kerken in behandeld worden:
er komen groepen en personen ter sprake
die wel heel anders dachten, zonder dat
dit voor buitenstaanders geheel duidelijk
kan worden. Dit laatste is echter geen
aanmerking op de schrijvers, maar wel
een aanwijzing voor allen die niet volkomen op de hoogte zijn van de eindeloze schakeringen in het protestantisme.
Ook de theologische terminologie zal
een enkele keer alleen voor insiders begrijpelijk zijn. Zo wanneer er zonder toelichting wordt gesproken over „veron
derstelde wedergeboorte" (II 90), „het
tijdgeloof en de uitwendige bekeering"
(II 205) , „algemene en bijzondere genade" (II 305) .
Van Kaam beschrijft deze periode van
jaar tot jaar, De Gooyer maakt systematische doorsneden a la Van der Plas.
Wat betreft de geest waarin zij hun
naaste voorouders benaderen, konden wij
niet veel verschil ontdekken. Zo lezen
we gelukkig, hoe subliem Abraham Kuyper en de Savornin Lohman hun vete
bijlegden (I 34, 37), en hoeveel eerbied
men dient te hebben voor de offers
waarmee de rechten van het confessio
neel onderwijs zijn veroverd (II 116).
Het eerste boek lijkt ondanks alles de
vooroorlogse N.C.R.V. te waarderen (I
275) , terwijl D. van der Stoep in de nabetrachting op het tweede werk veel
kritiek heeft op de protestantse radio
van na de oorlog (II 308, 311) . Maar
verder kritiseren zij het verleden nogal
met behulp van maatstaven die zij als
vooruitstrevend beschouwen.
Het zou interessant zijn, nauwkeurig na
te gaan, inhoever zij billijk te werk gaan,
wanneer ze de parade der neocalvinistische mannenbroeders wat ironiseren en
het beeld hunner vad'ren van zijn voetstuk trekken. Maar het is onbegonnen
werk, dit in een artikeltje minutieus af te
wegen. Bovendien is het niet steeds uit
te maken, wat de schrijvers nu in hun
verleden precies onjuist, belachelijk, bedenkelijk etc. vinden. Zij geven wel op-

merkingen tussendoor en samenvattingen,
maar niet steeds is de tendens van hun
belichting, montage en selectie duidelijk.
Ze badineren vaak, maar wanneer precies? Vanuit welk standpunt oordelen zij?
Stellig doen zij de waarheid geen geweld aan, als zij de merkwaardige opvattingen, of liever 'beginselen', signaleren die toen vaak opgeld deden t.a.v.
lippenstift, rouge, de rokende vrouw (II
52) , kaartspel (II 63 - 65) , religieuze
film (II 72) , de muziek (I 58, 140, 186;
II 76 - 78), het kapitale verschil tussen
toneel en tableau vivant (II 166 v.; vgl.
I 93 - 99, II 145 -150), ritmische gymnastiek (II 187 v.) , vleeskleurige kous (I
171) , noodleugen (I 226) . We lezen terecht ook nog eens, hoe men bestookt
werd door de A.V.R.O. en het dagblad
De Telegraaf, die Nederland een neutralistische eenheidsomroep wilden opdringen (I 154 -156, 175 - 178) , en dat de
Gereformeerde Kerken niet zo antipapistisch waren als andere protestanten (II
209 v., 238, 240 - 243, 299) .
Toch vraag ik mij af, of deze close-up
een juist beeld geeft v an de paraderende
vad'ren en mannenbroeders. Er is al detailkritiek geleverd die te denken geeft,
bijv. door Prof. Dr. K. Dijk in het dagblad Trouw (zaterdag 29 en maandag 31
aug. 1964; in de Arnhemse editie) . Ons
interesseert hier vooral de mentaliteit die
in en buiten de afzonderlijke foutjes tot
uitdrukking komt.
Uiteraard heeft ook een katholiek de
nodige kritiek op het protestantisme in
genoemd tijdvak. De stelligheid waarmee
gereformeerden op al te veel punten
spraken, was en is lastig te verteren.
Toch hebben we ons af te vragen: is de
levenshouding die in deze boeken naar
voren komt, alles bij elkaar genomen,
meer aanvaardbaar? Niet iedere 'Entsicherung' bij andersdenkenden is per se
een vooruitgang. Wat geeft men er voor
in de plaats? Er is momenteel in de kring
van de schrijvers weinig moed voor
nodig om deze kritieken te schrijven. Dat
was 25 jaar geleden anders, maar nu
hoort men klanken als deze wel graag.
Iedereen die zich conformeert aan het
non-conformisme, kan rekenen op luid
applaus.
Zoals te verwachten was, en m.i. te-
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recht, vertellen beide boeken uitvoerig
over de Amsterdamse predikant Dr. J.
G. Geelkerken, die door de Gereformeer
de synode te Assen in 1926 werd geëlimineerd, omdat hij niet kon beamen, dat
de paradijsslang uit het zondevalverhaal
een 'zintuiglijk waarneembare werke lijkheid' was (I 126 -. 138, II 210 - 221) . Een
officiële herroeping van de toen beleden
leer lijkt nog maar een kwestie van tijd.
Het is nu dus niet zo'n kunst, de toenmalige gereformeerde exegese als iets
vreemds voor te stellen. Het argument
tegen een vrijere interpretatie was vroeger in deze kringen altijd weer: „Is dan
het hek niet van de dam? Waar ligt de
grens? Zo komt alles op losse schroeven
te staan". Dit alles leek veel op een postulaat: wij willen zekerheid, dus moet de
Bijbel duidelijk genoeg zijn, dus mag men
niet tornen aan de uitleg die volgens
'ons' evident is. Men moet zich kunnen
indenken, dat deze houding vaak samenging met en opkwam uit een zeer diepe
godsdienstzin. En wie geen leergezag in
de katholieke zin erkent, heeft per consequentiam maar te kiezen tussen deze
gepostuleerde zekerheid en een onzekerheid die alle grenzen van Kerk en dogma
doet vervagen. Dit soort 'openheid' is
eerder de naam van lekkage waard. De
gangmakers en meelopers van deze mentaliteit in protestantse kringen zullen zich
niet altijd zo grof over de Katholieke
Kerk uitlaten als hun voorouders (enkele
fraaie staaltjes uit de goede oude tijd:
II 208 v., 238, 240 - 243, 299, overigens
juist van buiten de Geref. Kerken). Maar
zodra de Kerk toont, dat zij haar leer
wil verdedigen tegen buiten- en binnenkerkelijke ketterij, is er weinig sprake
meer van begrip of tolerantie bij degenen
die anders zo ruim en flexibel menen te
zijn.
Het zou een mooie taak zijn voor een
katholieke deskundige, de genoemde periode van het Nederlandse protestantisme
eens evenwichtig te bestuderen. Daarbij
moet hij zich voor zijn kritiek dan niet
op deze twee boeken beroepen. Alle beweerde fouten moet hij opnieuw, en
grondiger, bekijken, om te verifiëren, of
het wel fouten zijn, of ze volgens katholieke normen groter dan wel kleiner zijn
als ze in deze boeken lijken. We moeten
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niet zo gauw denken, dat we de bedoelingen van andersdenkenden, van andere periodes ook, aanvoelen. Het is een
goedkoop neo-triomfalisme, wanneer we
historiografie zo maar beoefenen vanuit
normen die tot nader order 'in' zijn. Juist
mensen die zeggen zoveel oog te hebben
voor relativiteit en historiciteit, zouden
zich moeten hoeden voor quasi-vanzelfsprekendheden. Maar er is een lichtpuntje wat dit betreft, minstens in het werk
van Arie de Gooyer. Daar zegt D. van
der Stoep in een nabetrachting: „Men is
in a ll erlei kring, ook in orthodox-protestantse kring op het ogenblik wat masochistisch aangelegd" (II 310), en de auteur zelf spreekt van het heden als „een
tijd die het fundamentalisme door het
relativisme vervangen heeft" (II 24) .
Wij lazen deze bekentenis in dit Ambo
boek met interesse, en goeddeels met instemming. Hopelijk laten we de toetsing
van dit harde oordeel niet over aan ons
nageslacht. Er is voorlopig genoeg bewijsmateriaal zwart op wit aanwezig,
niet alleen in de omgeving waar deze
boeken uit stammen. Willen wij onszelf
en elkaar een biechtspiegel voorhouden,
dan zullen we ons, ondanks de zuigkracht van de laatste mode, iets verder
moeten distantiëren van de lachspiegels
der „naive und ressimentalische Dichtung''. Wij zullen precies moeten zeggen,
of we normen hebben om onze voorouders en onszelf aan te meten, welke die
normen zijn, en waar we ze op gronden.
Dan is de interpretatie van het verleden
nog lastig genoeg, maar pas wanneer we
de kaarten op tafel leggen, kunnen we
zekerheden, quasi-zekerheden, onzeker
heden e.d. uit de verschillende periodes
eens met elkaar vergelijken. Daarvoor
zal bij protestanten en katholieken meer
nodig zijn dan 'een stuk journalistiek' dat
zichzelf terecht 'geen geschiedschrijving'
noemt.
P. den Ottolander

Acteur of gezelschap?
De schrijver van het artikel Toneel:
onze onderontwikkelde kunst (in Streven, mei 1965, pp. 780 r 790) heeft het
zich niet gemakkelijk gemaakt. Voor hen
die Van Impe de laatste vier jaar als
kabinetssecretaris van minster Van Els-
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lande, en in die hoedanigheid belast met
de toneelaangelegenheden in Vlaanderen,
aan het werk hebben gezien, was dit geen
verrassing. Hij behoort tot de — helaas
te geringe r groep ambtenaren die zich
niet alleen ambtshalve, maar met uitgesproken bezorgdheid voor hun opdracht
inzetten.
Mijn kritische en uiteraard persoonlijke
bedenkingen wil ik uitdrukkelijk met deze
appreciatie beginnen. Dit laat mij toe,
hoop ik, vrijmoedig enkele kanttekeningen te plaatsen.
Sommige Noord-Nederlanders die onze
culturele bedrijvigheid van nabij volgen,
verwonderen er zich vaak over dat onze
individuele artistieke inbreng op zo'n
hoog peil staat — zij verwijzen dan naar
onze letterkundigen, schilders en componisten --- terwijl daarentegen onze georganiseerde toneel-, concert- en operacultuur (om van het ballet maar te zwijgen)
geen hoge vlucht nemen. De heer Van
Impe noemt één oorzaak: te weinig kredieten. Is dat echter de eerste oorzaak?
Ligt de belangrijkste oorzaak niet in een
van onze nationale gebreken, een gebrek
dat zich ook naar aanleiding van het bewuste Koninklijke Besluit heeft gemanifesteerd: het tekort aan samenspraak,
samenwerking, voorafgaand overleg en
openhartige dialoog tussen alle belang-.
hebbenden, met name overheid en particulieren?
Als de maatschappelijke ontwikkeling
in dit land dikwijls zo hortend en stotend
verloopt (cfr. eenheidswet, schoolstrijd,
ziekteverzekering, taalconflict), is dat
dan niet vooral te wijten aan het ontbreken van deze dialoog en dit democratisch
overleg? Mag ik de oneerbiedige vraag
stellen, welke belanghebbenden vooraf bij
het tot stand komen van het nieuwe statuut voor het beroepstoneel zijn betrokken geweest? Ik weet dat het in ieder
geval niet alle belanghebbenden zijn geweest, in de eerste plaats de theatermensen zelf. Als er op zo'n manier ineens een
K.B. uit de lucht valt, moet men er zich
dan over verwonderen dat er achteraf
weerspannigheid, protesten en gevoelens
van frustratie aan de dag treden?
Er worden te weinig kredieten voor de
toneelcultuur beschikbaar gesteld. De
fout ligt bij het Parlement, zegt men van

hogerhand. Natuurlijk. Maar dit is een
alibi. De door Van Impe genoemde cijfers
(16 miljoen) zijn onvolledig; die voor
Noord-Nederland eveneens. Zij hebben
uitsluitend betrekking op de besteding
van Rijkswege, maar in beide landen bewij in Vlaanderen alle openbare financien
belangrijke bedragen aan het toneel. Als
wij in Vlaanderen alle openbare financies
(Rijk, volksopleiding, provincies en gemeenten, mitsgaders de inbreng van particulieren) samentellen en deze totale
som verdelen tussen de werkelijke beroepsgezelschappen, kunnen wij dan nog
zeggen dat het gepresteerde in verhouding staat tot de middelen?
Ligt de kwaal niet elders? Ik bedoel:
wéét men wel wat men wil? En wil iedereen hetzelfde? Zijn Van Impe, de verschillende overheidsinstanties, de theater-.
belanghebbenden het b.v. eens over wat
'n 'professioneel toneelschap' is? In de bezorgdheid om tot vernieuwing te komen,
zal men er zorgvuldig over moeten waken geen oplossingen voorop te stellen
die aan subjectieve wensen en denkbeelden tegemoetkomen, maar aan een deel
van de objectieve situaties of van de gefundeerde bedoelingen van anderen voorbijgaan. Het komt mij voor dat Van Impe
in zijn uitgesproken en te waarderen bezorgdheid voor een meer gezonde toneelstructuur daarvan het slachtoffer dreigt
te worden. Als hij b.v. zegt dat het cultureel belang van het Nederlands Kamertoneel „helaas zeer twijfelachtig" is geworden, dan getuigt dit m.i. van een
subjectieve vooringenomenheid — omdat
dit gezelschap zich nu eenmaal niet in
Van Impe's denkconstructie wenst in te
schakelen.
De hervormingsplannen van de minister
in verband met het beroepstoneel beogen
de professionele en sociale valorisatie
van de acteur. Dit was inderdaad hoogst
nodig om de inflatie van dit beroep ten
koste van de kwaliteit tegen te gaan.
Maar dit is, geloof ik, slechts één aspect
van het probleem. Ook onze toneelstructuur zit sinds vele jaren in een impasse.
Een geïmproviseerd en pragmatisch subsidiebeleid van de verschillende overheden heeft gaandeweg geleid tot een verstarrend monopolisme, dat niet alleen
nadelig is geweest voor de acteurs, maar
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ook voor de artistieke ontwikkeling van
de gezelschappen.
Het kan waar zijn, zoals Van Impe
schrijft, dat het belangrijkste element van
het toneel de acteur is: zonder acteurs
geen toneel. Maar er is ook geen toneel
zonder gezelschappen. Welnu, voor het
probleem van de gezelschappen brengt
het Koninklijk Besluit geen oplossing. De
nieuwe subsidie-criteria hebben een aantal particuliere groepen voor de keuze
geplaatst: ofwel het 'amateurisme', ofwel
verder gaan op de weg van een beroepsensemble. De criteria voor de subsidiëring hebben echter betrekking op de professionele status van de acteurs en niet
op het gezelschap als een juridische vereniging van vast geëngageerde acteurs.
Omdat er in ieder geval te weinig kredieten zijn, is het te voorzien dat door
deze regeling de moeilijkheden, wrijvingen en rancunes in de toekomst nog zullen toenemen.
Het is een abnormale situatie dat acteurs de grote gezelschappen ontvluchten
voor het buitenland, de B.R.T. of splinteropdrachten in allerlei kleine gezelschappen. Men zal dit probleem echter
niet oplossen met nieuwe normen, subsidie-criteria, reglementen en papieren
koninklijke besluiten. Van Impe betoogt
zelf terecht dat de vlucht van de acteurs,
de spanningen en de onvoldaanheid niet
in de eerste plaats te wijten zijn aan financiële redenen. De oorzaak ligt dus in
de structuur van de gezelschappen en in
de toneelsector in zijn geheel. Deze wor
den echter niet gezond gemaakt door de
'beroepsomschrijving' van de acteur en
de binding van zijn beroepsbezigheid aan
de sociale zekerheid, hoezeer ik het daarmee ook eens ben. Want de toneelstructuur wordt in de eerste plaats gevormd
door de gezelschappen, pas daarna door
de acteurs.
Bovendien en daarmee samenhangend,
zal men het vraagstuk van de toneelspreiding met aandacht moeten bestuderen. Vele goede argumenten konden pleiten voor de oprichting van een nieuw
officieel gezelschap te Gent. Ook een
tweede schouwburg te Brussel is nuttig.
Maar daarmee is het probleem van de
opdracht en de taakverdeling tussen de
verschillende gezelschappen (de 'offici30
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ele', de 'reizende' en de zgn. 'kamertoneelgroepen') niet bevredigend opgelost.
Vormt men een theaterpubliek en bevordert men een regionale toneelcultuur
door het her en der verkopen van toneelavondjes aan toevallig ijverige onderpastoors, Davidsfondsbesturen, jubilerende ouderdomsgepensioneerden en
traditionele guldensporenherdenkingen? Ik
verwijs hier naar de conclusies van de
werkgroep, door de minister ingesteld tot
onderzoek van de muziekcultuur in
Vlaanderen in verband met de concerten
in het raam van de dienst Volksopleiding. Hetzelfde geldt voor de gezelschappen zelf. Een gezelschap heeft in wezen
een vast 'klankbord' nodig; in feite ook
een vaste huisvesting. De enige gezelschappen r-- buiten de officiële ^-- die
zich op niveau weten te handhaven, zijn
juist diegene die met verloop van tijd
zulk een eigen 'klankbord' hebben weten
op te bouwen.
Men zal de moed en de eerlijkheid
moeten opbrengen de belanghebbenden
zelf --- allen --- bij het gesprek te betrekken; hen ervan te overtuigen dat de toneelwereld tot het culturele patrimonium
behoort en geen handelszaak is. Dit
houdt ook voor de acteur en voor de
gezelschappen verplichtingen in. Subsidies voor de toneelcultuur zijn niet bestemd voor de individuele behoeften van
een x aantal acteurs, maar om de leefbaarheid te bevorderen van vaste gezelschappen beroepsacteurs.
J. Fleerackers
Enige boeken rond Adolf Hitler
Over de Duitse oppositie tegen het
Nazi-regime is reeds veel gepubliceerd.
Het ligt voor de hand dat de Duitse geschiedschrijving van na de oorlog aandacht ging besteden aan de vormen, de
omvang en de motieven van het eigen
verzet. Dat het rijk geschakeerd was geweest, was reeds voor het einde van de
oorlog bekend. Eveneens dat de term
'verzet' een rekbaar begrip was, waaronder alles verstaan kon worden dat
variëerde van een houding van wrokkige
passiviteit tot deelname aan komplotten
tegen het leven van de Fiihrer. Naarmate
het onderzoek van Duitse zijde vorderde
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— vooral sedert de stichting van de
Bondsrepubliek in 1949 — hebben oppositiekernen zoals in de 'Abwehr' van admiraal Canaris, de Kreisauer kring, de
'Rote Kapelle' en de 'Weisze Rose' een
duidelijke gestalte gekregen. Ook zijn de
toekomstvisies van sommige leidende
figuren in het verzet, als Goerdeler en
von Stauffenberg, bekend geworden. Bovenal is het essentiële verschil tussen de
Duitse oppositie en de verzetsbeweging
in de veroverde landen aan de dag getreden. In Polen en Tsjechoslowakije, op
de Balkan en in Noorwegen, in Frankrijk, België en Nederland richtte het verzet zich tegen een onrechtmatige vreemde indringer en kon het steunen op de
traditionele gevoelens en inzichten. In het
Duitse rijk moest het zich keren tegen de
eigen, langs wettige weg (zij het niet met
wettige middelen) aan de macht gekomen regering en kon het nimmer de medewerking vinden van brede lagen van
het Duitse volk. Het moest zich uiten in
het rijpingsproces en het handelen van
individuen, die, voortkomend uit verschillende maatschappelijke groeperingen,
dikwijls grote moeite hadden elkaar te
verstaan en met elkaar in contact te blijven.
Het is vooral dit laatste element, dat
in het boek van Prittie 1 ) tot uitdrukking
komt. Als correspondent van de Manchester Guardian in Bonn heeft hij jarenlang de Duitse confrontatie met de geschiedenis van Nazisme en wereldoorlog
kunnen observeren. Met deskundigheid
en journalistieke vaardigheid beschrijft
hij achtereenvolgens de ontwikkeling van
de oppositie in conservatieve kringen,
van katholiek- en protestants-kerkelijke
zijde, van sociaal-democraten, Munchener studenten, communisten en van de
militairen, die tenslotte de operatie 'Walkure' (de aanslag van 20 juli 1944) uitvoerden. Het boek is bedoeld om het
Engelse publiek in te lichten over de
historische achtergrond en de betekenis
van de Duitse oppositiekernen. Het richt
zich dan ook concreet tegen een aantal
misvattingen, die door onvoldoende ken-

nis van de gespecialiseerde literatuur in
stand worden gehouden, zoals de opvatting dat er geen sprake van weerstand
geweest zou zijn, zolang de Nazi's hun
politieke en militaire successen behaalden, d.w.z. tot aan de nederlaag bij Stalingrad, eind 1942. Men kan Prittie trou
wens toch niet verwijten dat hij voor het
innemen van een geprononceerd standpunt terugschrikt. Zo kiest hij ook partij
in de discussie over de houding van het
Vaticaan tegenover de Nazi's. Op het
voetspoor van Hochhuth verwijt hij Pius
XII een 'abysmal silence' te hebben betracht ten aanzien van de vervolgingen
van Joden en katholieken. Ook oefent hij
kritiek op het beleid van Pius XI, die
door het afsluiten van het concordaat
van 20 juli 1933 als eerste buitenlands
staatshoofd het Nazi-regime prestige verleende. Prittie vermindert de aanvecht
baarheid van deze interpretatie echter
niet door eraan toe te voegen dat degenen, die zo luid de appeasementspolitiek
en met name het accoord van München
van 1938 veroordelen, al te dikwijls vergeten dat deze weg al bereid was door
Pius XL
Desondanks heeft hij een boek geschreven dat, wél gefundeerd en goed
leesbaar, in staat is een ruime lezerskring
ontvankelijk te maken voor de speciale
problemen van die Duitsers, die hun tegenstand tegen Hitler een toereikende
vorm zochten te geven.
In tegenstelling tot het werk van Prittie, waarvan de aanslag op Hitler slechts
een hoofdstuk vormt, wijdt Berben 2 ) ,
sinds 1958 opperbevelhebber van de
Belgische troepen in de Bondsrepubliek,
zijn boek geheel aan de organisatie en
het verloop van de operatie 'Walkure'.
Bij hem dient een beknopte schets van
het Duitse verzet als inleidend hoofdstuk op een verhaal dat uitsluitend de
dramatische 20e juli 1944 tot onderwerp
heeft. Het is een kroniekmatig verslag
geworden, dat de gebeurtenissen van die
dag weergeeft te Rastenburg, waar in
Hitlers hoofdkwartier Wolfsschanze de

1) Terence Prittie, Germans against Hitler. With a foreword by Hugh Trevor-Roper. Hutchinson &
Co., London, (imp. J. Meulenhoff, Amsterdam), 1964, 291 pp., f 17,10.
2) 20 juli 1944. De aanslag op Hitler. Vertaling van Trudy de Jonge. Nederlands Boekhuis, Tilburg,
1963, 227 pp., f 10,90.
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aanslag plaats vond, te Berlijn, waar de
deelnemers aan het komplot de macht in
handen moesten nemen en te Parijs, waar
hun actie nog het meeste succes heeft
gehad, doordat het leger prompt overging
tot de arrestatie van de plaatselijke leiders van partij en S.S. Het onderzoekt
nauwkeurig de oorzaken en de momenten
van het falen van de onderneming. Berben richt zijn aandacht vooral op het
feitelijke verloop van de gebeurtenissen
en op het technische detail. Nieuwe inzichten brengt zijn boek daardoor niet,
maar de sterke chronologische binding
van zijn exposé en de goede vertaling
maken het tot boeiende lectuur.
In zijn laatste werk 3 ) heeft Bartstra
zich bezig gehouden met de persoon van
Hitler, die hij als historisch fenomeen
tracht te verstaan. Het resultaat noemt
hij in het voorbericht „een boekje zonder
enige pretentie'', omdat het niet voortgekomen is uit omvangrijke bronnenstudie,
maar uit een vergelijking en waardering
van de betreffende literatuur. Als men
daaruit echter zou afleiden dat het dan
niet de moeite waard is dit werk te lezen,
zou men de dupe zijn van Bartstra's bescheidenheid. Hij karakteriseert n.l. niet
alleen deze literatuur ^-- Heiden, Bullock, Rauschning, Rowse, Taylor, Trevor-Roper, Górlitz — maar geeft ook
meermalen een eigen interpretatie aan de
door deze auteurs geboden gegevens. Zo
spreekt hij na een lang citaat uit Rauschning's Gespráche mit Hitler, waarin de
Fiihrer een wezenlijk apathische figuur
genoemd wordt, liever van diens „eigenaardige beperkte en tegenstrijdige wilskracht". Beslissende betekenis kent hij
toe aan de moordpartij op schuldigen en
onschuldigen naar aanleiding van de zgn.
Rohm-putsch (29 - 30 juni 1934) , waardoor Hitler definitief de ganster werd,
die velen thans in hem zien.
Uit deze typerende vermeldingen blijkt
duidelijk, evenals trouwens uit de indeling van het boek naar de verschillende
levensepisoden van Hitler, dat het Bartstra te doen is om een biografische benadering van zijn onderwerp. Daarvandaan
ook de zeer beknopte weergave van het
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oorlogsverloop, die vanaf het bericht
over de aanval op Denemarken en Noorwegen meer een opsomming dan een beschrijving vormt. De volgehouden be-

knoptheid ten aanzien van alle elementen
in het verhaal, die niet rechtstreeks bijdragen tot het persoonlijke beeld van
Hitler, geeft het boek een stevige structuur en komt de leesbaarheid ten goede.
Misschien valt daarom Bartstra's geringschattend oordeel over de Engelse politici --- Chamberlain, Halifax, Simon en
vooral de hoofdredacteur van The Times, Dawson --- des te sterker op. Hier
neemt hij de uitspraken van Rowse en
Taylor over de zgn. pro-Duitse appeasementspolitiek van de diverse Engelse
regeringen geheel over, hoewel hij op een
ander punt Taylor („als altijd op zoek
naar wat anders") toch kritischer beoordeelt. In het geheel van Bartstra's werk
zijn deze en soortgelijke passages echter
van ondergeschikte betekenis.
De persoon Hitler, zoals Bartstra hem
ziet, wijkt nogal af van de typologische
omschrijving van Trevor-Roper, Heiden
en Bullock. Het heroïsche of demonische
in Hitler is Bartstra vreemd. Zijn beeld
is zeer .Lnenselijk, dat van een „door succes langzaam maar zeker verworden
kleine ziel'', een gokker en tevens een
duistere despoot, „op het eind van zijn
leven dezelfde armzalige schooier als in
zijn jeugd".
In het laatste hoofdstuk bezint Bartstra zich op de vraag, hoe Hitler gezien
moet worden in zijn historische gegevenheid. Hij stemt tenslotte in met de mening van Hannah Arendt, voor wie Hitler een teken is van Godswege, een uitzonderlijk symbool van ondergang, de
hypertrofie van de menselijke emancipatie en handelingsvrijheid. Het is een belangrijk hoofdstuk, dat de auteur doet
kennen als een gewetensvol historicus
met een sterke behoefte aan reflexie.
N. Bootsma

Nieuwe Nederlandse literatuur
Zoveel uitgevers hebben hun best
gedaan om voor de Boekenmarkt hun
boeken te laten verschijnen, dat er nu

3) J. S. Bartstra, Adolf Hitler. (Phoenix-pocket, 99). Zeist-Antwerpen, 1964.

1132

FORUM

deze zomer nog minder verschijnen dan
al gebruikelijk is. Een flink deel hiervan
zijn Vlaamse auteurs.
Om te beginnen een nieuw boek van
Hugo Claus, getiteld Tijl Uilenspiegel
(Bezige Bij) , een toneelspel in twee delen
naar het boek van Charles de Coster.
Een ruig en vrolijk stuk dat echter ook
tedere momenten heeft. Het deed af en
toe denken aan de bewerking die Louis
Paul Boon maakte van de Vos Reinaerde. Van Boontje verschenen twee belangrijke herdrukken. Mijn kleine oorlog
werd herdrukt als Salamander (Querido)
terwijl alle boek-vinkboekjes waarin hij
zijn cursiefjes bundelde, nu opgenomen
zijn in een grote ABC-pocket Boontjes
Reservaat (Arbeiderspers).
Frans de Bruyn bundelde weer een
aantal novellen onder de titel De holbewoners (Manteau). Bij dezelfde uitgever
verscheen van Johan Daisne (ps. van Dr.
Herman Thiery) de roman Als kantwerk
aan de kim met als ondertitel Een roman
van de stille week.
Willy Roggeman verzamelde in Literair Labo (Nijgh en Van Ditmar) een
aantal essays over moderne Europese
auteurs o.m. Rilke, Benn, Trakl, Hesse
en Kafka.
Roggeman is ook een van de zes jonge
Vlamingen die een essay bijdroegen aan
De onbekende 20ste eeuw (Nijgh en Van
Ditmar) waarin aandacht wordt besteed
aan figuren „die van fundamenteel belang zijn in het ontwikkelingsmoment dat
het westerse denken en voelen thans
doormaakt" zoals Roussel, Leiris en
Klossowski.
En als laatste maar zeker niet de minste Vlaming Karel Jonckheere. Van hem
verscheen na jaren Roemeense suite
(Manteau) waarvan de titel de inhoud
slechts gedeeltelijk dekt.
Vestdijk zorgt altijd voor nieuws. Ditmaal geen boek van hem, maar over
hem. De Friese romancier Anne Wadman bundelde zijn Vestdijk-recensies uit
de Leeuwarder Courant tot het bij Bruna
uitgegeven Witte Beertje Handdruk en
handgemeen.

Bij uitgeverij Van Oorschot verschenen in de Witte Olifantreeks twee belangrijke herdrukken. Van A. Alberts de
verhalenbundel De eilanden en van J.

van Oudshoorn Tobias en de dood, een
van de treffendste boeken in onze literatuur over het probleem van de dood.
Alhoewel hij al verschillende romans
gepubliceerd heeft, is de auteur G. v. d.
Walcheren (ps. van J. V. Nijland) bij
het grote publiek vrijwel onbekend. Misschien dat De man uit Duitsland (Meulenhoff) daar verandering in gaat brengen. Het boek is tegelijk satire, thriller en
psychologische roman.
De auteur C. J. Kelk is bekender, alhoewel deze tot voor kort slechts een
roman (Judaspenningen en Pauweveren)
gepubliceerd had. Dat was 20 jaar geleden; nu verscheen van hem Souvenir van
een zomer (Bruna), een roman die deels
in het oude Rome, deels in het heden
speelt.
Bertus Aafjes verzamelde alle fragmenten uit zijn werk die aan Odysseus
gewijd zijn in De dooltocht van een
Griekse held (Meulenhoff) .
Bij Bakker/Daamen verscheen een
nieuwe omvangrijke gedichtenbundel van
J. W. Schulte Nordholt Het weefsel
Gods, verzen waaruit, de titel geeft het
reeds aan, een duidelijke christe lijke levensbeschouwing spreekt.
Tenslotte geeft Fré Domisse in Over
Clare Lennart (Nijgh en Van Ditmar)
een beeld van deze schrijfster. De groei
van haar schrijverschap wordt hierin
uitvoerig besproken. Tevens treft u
handschrift en een reeks foto's aan.
Jaco Groot

Beeldende kunst in België
Middelheim - Antwerpen. — De vernissage van de achtste biënnale voor
beeldhouwkunst op zaterdag 19 juni was
de sympathiekste die ik ooit heb meegemaakt (een monseigneur helemaal in
het zwart en Niki de St-Phalle helemaal
in het wit). Het ging er gemoedelijk aan
toe. R. W. D. Oxenaar, conservator van
het Kruller-Muller-museum te Otterlo,
had er in zijn persoonlijk-gestelde toespraak de juiste toon voor aangegeven.
Het was er echter zo druk dat men van
het bonte volk op die eerste zomerse dag
haast de beelden niet meer zag. Misschien lag daar de reden waarom nogal
opgetogen stemmen klonken over de
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nieuwe aanpak van de biënnale, die uit
haar sleur scheen los te komen.
Maar toen het volk was weggeëbd en
men alleen achterbleef tussen de beelden,
kon men zich rustig gaan afvragen waarom ook deze biënnale niet zo goed is als
de euforie van de vernissage liet veronderstellen. Ook dit jaar biedt zij een verward en schimmig gezicht. De voornaamste redenen van deze verwarring
heeft K. N. Elno reeds in 1957 (Streven,
juli 1957, pp. 964 - 969) aangeduid. In
1965 blijft zijn kritiek even pertinent.
Middelheim laat zich leiden door zuiver
kwantitatieve en dus uitwendige maatstaven, die alleen als objectief aanvaardbaar worden voorgesteld. Eigenlijk zou
het omgekeerd moeten zijn. Met kwantitatieve maatstaven kan het fenomeen van
de beeldhouwkunst nooit echt benaderd
worden. Het ontbreekt Middelheim niet
aan organisatorische efficaciteit, informatie, enthousiasme of ondernemingslust.
Wel een beetje aan reëel engagement.
En het bedenkelijkste is nog, dat dit
laatste principieel van de hand wordt
gewezen. Men gaat zich serieus afvragen
waarom Antwerpen eigenlijk deze biënnales organiseert.
Dit jaar werden er werken bijeengebracht van jongeren beneden de veertig
uit de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap. Zelfs nog afgezien van deze louter extrinsieke omschrijving, kan men zich verbazen over de afof aanwezigheid van enkele namen. Bij
de Belgen is de aanwezigheid het meest
opvallend. Bij de buitenlanders de afwezigheid. Ik denk — lukraak aan Cimiotti, Pohl, Kramer, Goepfert, Hiltmann, Fehrenbach .... die, hoop ik, allen
tot het Europa der zes behoren en niet
ouder zijn dan veertig jaar. Heel wat andere, belangrijker namen gingen me door
het hoofd die ik spontaan bij deze biënnale der jongeren zag, maar dan waren
ze van Spaanse, Engelse, Zwitserse nationaliteit of hadden juist de grens van de
veertig overschreden.
Helemaal willekeurig wordt de omschrijving als men er de internationale
school van Parijs bij gaat betrekken.

I
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Zulk een opzet kan niet anders geïnterpreteerd worden dan als een afwijzen
v an elke poging tot inzichte lijk engagement. De ambitie reikt niet verder dan
te tonen wat er op de markt is. Nu is
zulk een houding niet de meest geschikte
om toegang te krijgen tot iets zo spiritueels als de beelhouwkunst. Het komt er
daar immers op aan om persoon lijkheden
en stromingen te onderscheiden en dus te
begrijpen, om geestelijke affiniteiten op
te sporen en te interpreteren. Dat veron
derstelt, meer dan organisatie en financiële mogelijkheden, de inzet van een
persoonlijkheid die de taal van de beelden
verstaat. De aanwezigheid van iemand
als dhr Oxenaar in Middelheim was voor
goede verstaanders een teken aan de
wand.
Deze kritiek richt zich tot de verantwoordelijken en is helemaal niet bedoeld
om bezoekers uit Middelheim weg te houden alsof de tentoonstelling de moeite
niet zou lonen. Onder de aangeboden
waar kan men, zoals de organisatoren
het wensen, nog ruim zijn keuze doen.
En er is nog altijd de vaste collectie.
En het park. En hopelijk het mooie weer.
Van de gelegenheid maak ik gebruik
om Ulrich Gertz' nieuwe boek Plastik
der Gegenwart, Zweite Folge 1 ) te signaleren. Gertz' opvattingen liggen niet
zover af van die welke in Middelheim
gehuldigd worden. Maar deze gelijkenis
doet de gedachtelijke schrielheid van
Middelheim nog sterker uitkomen. Het
eerste deel van Gertz' Plastik der Gegenwart besprak ik met een zeker voorbehoud in Streven (maart 1956, p. 590).
Het tweede deel is in alle opzichten beter,
maar vooral toch in de verzorgde illustratie, die nu prettiger dan in het eerste
deel tussen de tekst in is gepresenteerd.
Ook de tekeningen krijgen een ruimere
plaats toebedeeld. Zoals de tekst kan men
de illustratie verdelen in hoofdstukken.
Het eerste is gewijd aan het nog min of
meer realistische beeld van de mens en
het portret. Daarbij sluiten dan de variaties op de menselijke figuur aan. Daarop
volgt een klein kapittel over mens en

ly Rembrandt Verlag, 1964, 264 pp., 244 ill., geb. DM. 39.80.
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dier. Dan zijn we genoegzaam voorbereid voor de abstractie. Aan deze indeling kan Gertz natuurlijk niet streng de
hand houden. Het boek kan beschouwd
worden als een direct commentaar bij een
bezoek aan Middelheim. De cataloog van
de tentoonstelling geeft immers slechts
data en namen. Middelheim blijft open
tot eind september.
Jan Gossaert --- Brugge. Tot eind
augustus is in het Groeningemuseum te
Brugge de merkwaardige tentoonstelling
J an Gossaert genaamd Mabuse te bezichtigen. Zij werd door dit museum tezamen
met het Boymans-museum opgezet. In
juni was ze te Rotterdam te zien. 42
schilderijen, 28 tekeningen en enkele gravures tonen het voornaamste werk van
de eerste van de 'Antwerpse maniëristen'.
Ze zijn afkomstig uit de voornaamste
musea van de wereld, zelfs uit de Ermimitage. Gossaert is een mysterieuze en
boeiende figuur. We weten niet precies
waar en wanneer hij geboren is. Het
eerste vaste punt van zijn biografie is
zijn inschrijving als meester in het Antwerpse schildersgilde in 1503 als jennyn
van Henegouwe. Waarschijnlijk leerde
hij aan 't hof van Margareta van Oostenrijk Filips van Bourgondië kennen. Met
deze trok hij in 1508 -1509 naar Italië;
hij bleef bij Filips tot aan diens dood.
Daarna kwam hij te Middelburg in dienst
van Adolf van Bourgondië. Hij stierf in
het jaar 1532. Deze biografische gegevens (welke men vindt in de kostbare
catalogus, waarin ook alle werken uit de
tentoonstelling gereproduceerd zijn) volstaan om Gossaert te situeren in het
overgangsmoment tussen de Bourgondische beschaving in de Nederlanden en
de Europese renaissance: het moment van
het Nederlandse maniërisme, waarin de
ontdekking van sommige nieuwe waarden
zo overrompelend is, dat ze gaan primeren op de totale samenhang van het wereldbeeld. Bij Gossaert is de verrukking
over de nieuwe mens een zeer opvallende, bijna aggressieve taak, die aan zijn
werk een zekere overtrokkenheid, een
zekere overbewustheid geeft, niet het
minst in zijn portretten en naakten. Bullart, die het schildersboek van Van Mander nog eens overdeed, zei van hem dat

hij „wispelturig van zeden en grenzeloos
in al zijn daden was". Van zijn schilderijen kan men dat in elk geval wel zeggen. Zij getuigen van een mateloze overgave aan de zelfbewuste, onafhankelijke,
zinnelijke mens. Door alleen maar te verwijzen naar de talrijke invloeden die hij
verwerkt heeft, doet men hem geen recht.
Hij was een groot en oorspronke lijk schilder.
Twee vrouwen: Alice Frey en Léonor
Fini. De zomertentoonstellingen van de

Belgische kuststeden zijn dit jaar exclusief vrouwelijk. In de kursaal te Ostende
is er een grote retrospectieve van Alice
Frey, de 'Marie Laurencin van het expressionisme', de leerlinge van Ensor, die
afzijdig en vergeten haar weg is gegaan.
Het charmante werk is een beetje dun om
een hele zomer te vullen, maar het blijft
bekoren door zijn haast kinderlijke gracie.
Léonor Fini, die in het casino van
Knokke aan de beurt komt, is op een
andere manier vrouwelijk. Marcel Brion
noemt haar wereld matriarchaal. De
moeder-vrouw is heerseres over het leven. Zij is, om de titel van een serie
schilderijen te citeren, de 'hoedster van
het ei'. Het ei zelf is overigens een symbool dat voortdurend in haar kunst terugkomt. Het is tegelijk belofte én angst.
De vrouw is hoedster en ook wreekster.
Zij is begin en einde. Rond het mysterie
van de vrouw als oerbeginsel beweegt
zich het fantastisch-celebrale werk van
deze zeer vitale, onafhankelijke vrouw,
die met haar vrouwelijkheid niet in het
reine is gekomen. Meer nog dan door
haar schilderwerk heeft ze een faam verworven door haar decor- en kostuumontwerpen. Het is de eerste grote tentoonstelling van Fini na die van 1948
in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Toen schreef P. Fierens over haar
werk: „Het is het dagboek van een over
zichzelf gebogen vrouw, geschreven met
een maniëristische en fantastische pen, die
wil doorstoten tot aan de grenzen van
het sublieme.
Ars sacra nova-Zwijndrecht, Waterloo en E. T ijtgat. Met een paar berichten

willen we deze kroniek besluiten. Retrospectief moet de mooie tentoonstelling van
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Arshile Gorky in het paleis voor Schone
Kunsten te Brussel en de Hugo Clausretrospectieve in de Galerie Margareta de
Boevé te Assende worden gememoreerd.
In de vorige kroniek sloop ook een fout:
de prijs van de kritiek was niet in mei,
maar in juni in Gent te gast. Te Brussel
wordt gedurende de vakantie (tot 18
september) in de Albertinabibliotheek de
slag van Waterloo 1815 herdacht. In het
kasteel van Gaasbeek is de kruisweg van
Edgar Tijtgat te zien, waarover Maurice
Roelants uitvoerig schreef in Streven
(maart 1957, pp. 506 - 512) , en in de
romaans-gotische kerk van ZwijndrechtAntwerpen is tot 16 augustus de moderne
religieuze kunst aan de beurt in een tentoonstelling die het idee van Ars Sacra
58 te Leuven weer opneemt, ook in de
vorm van zijn uitvoerige catalogus die
als een afzonderlijk boek is opgevat.
G. Bekaert
Beeldende kunst in Nederland
Appel in het Stedelijk

In het Amsterdamse Stedelijk Museum
heeft dichter Simon Vinkenoog op 25
juni jl. onder overweldigende belangstelling een historische daad verricht: de opening van een grote overzichtstentoonstelling van de fel omstreden schilder Karel
Appel. „Ik open geen retrospectieve,
maar een prospectieve'', zei Vinkenoog,
die er in zijn voortreffelijke inleiding op
wees, dat Karel Appel in z'n werk steeds
op zijn eigen manier bij-de-tijd gebleven
is. „De revolutie (van de Cobra-groep
uit 1948, waarvan ook Appel deel uitmaakte) is gestorven, maar de revolutionair Appel leeft". Na de opening, waarbij
ook Appel-promotor jonkheer Sandberg
aanwezig was, werd de in 1961 opgenomen film De werkelijkheid van Karel
Appel van Jan Vrijman vertoond en volgde er een ongedwongen samenzijn in de
(enkele jaren geleden door Appel beschilderde) tuinzaal van het museum.
Stedelijk-Museumdirecteur mr. E. L. L.
de Wilde zei in zijn welkomstwoord o.a.
dat Appel de weg is gegaan, die enkele
andere grote Nederlandse schilders vóór
hem zijn gegaan: de weg naar het buiten-
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land. Dat zal er mede toe geleid hebben,
dat het werk van Appel de laatste jaren
in ons land praktisch niet te zien geweest
is (in 1964 vonden slechts twee kleine
exposities plaats in Galerie Orez te Den
Haag en bij Kunsthandel Krikhaar in
Amsterdam, terwijl ook de tentoonstelling
in Den Bosch afgelopen winter bescheiden van omvang was) . De expositie in
het Amsterdamse Stedelijk Museum voorziet nu gelukkig in de lacune.
De tentoonstelling, waarvoor veel musea en verzamelaars uit binnen- en buitenland werk afstonden is met z'n 129
schilderijen en 12 plastieken zeer omvangrijk. Alleen al uit 1964 zijn er acht
doeken van hoge kwaliteit, zodat we ons
een goed beeld kunnen vormen van de
ontwikkeling van Appel, van 1947 tot en
met zijn recente produktie. Opvallend is
het dat zowel het vroege als het zeer
recente werk (met uitzondering van een
paar flirts naar pop-art uit 1963) gekenmerkt wordt door grote geladenheid en
expressiviteit. Appel is een ras-schilder,
waarbij ik me nog maar met moeite kan
voorstellen dat z'n vroege werk op de
grens van de jaren veertig en vijftig zoveel opschudding heeft veroorzaakt (het
doet nu soms bijna lieflijk en charmant
aan). Appels laatste werk heeft in vergelijking tot de Cobra-periode aan zeggingskracht nog beduidend gewonnen.
De catalogus, die zoals tegenwoordig
gebruikelijk is door Wim Crouwel werd
ontworpen, bevat naast een biografie,
een handjevol gedichten, citaten en uitspraken en 31 afbeeldingen in zwart-wit,
zegge en schrijve vier reprodukties in
kleur, hetgeen ik bij een zó belangrijke
gebeurtenis wel wat pover vind. Vooral
als u bedenkt dat het werk van Appel
een constante explosie van kleur is. Ook
mis ik in de catalogus een, al was het
maar beknopte, toelichting op de stormachtige artistieke ontwikkeling van Appel. Als u daar meer over wilt weten,
beveel ik u van harte het in 1963 als
negende Grote Beer bij Bruna verschenen
boek Karel Appel van Simon Vinkenoog aan. Ik heb het in één adem uitgelezen en vond het minstens zo spannend
als een goede detective. Het is bovendien
goed geïllustreerd en uitmuntend gedocumenteerd. De tentoonstelling („bijna 20
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jaar liefdeleven in verf") duurt nog tot
30 augustus.
Kunst buiten musea
Tot voor kort werd er in Nederland
eigenlijk maar weinig gedaan aan het
exposeren van beeldende kunst buiten
het museum en de kunstzaal.
We kenden een paar café's waar regelmatig wisselende tentoonstellingen gehouden werden, maar daarmee hield ook
alles op. Er is evenwel een (lichte) verbetering te bespeuren. Enkele bedrijven
organiseren kantine-exposities, de Moderne Boekhandel Bas (Leidsestraat,
Amsterdam) heropende z'n grafiek-zaaltje boven en uitgeverij De Bezige Bij
richtte in z'n pand aan de Amsterdamse
Van Miereveldtstraat een prachtige tentoonstellingsruimte in, waar o.a. ter gelegenheid van het eerste deel in de pocketserie 'De Nieuwe Stijl' een nul-tentoonstelling werd gehouden en bij het
verschijnen van het tiende deel in de
reeks Schrijversprentenboeken een expositie over de 'vijftigers'. Er zijn trouwens
nog twee gelegenheden die het vermelden
waard zijn: het Studio-theater in Utrecht
en De Brakke Grond in Amsterdam.
Het Studio-theater (aan de Utrechtse
Nieuwe Gracht) wordt door insiders beschouwd als de meest progressieve bioscoop van ons land. Het behoort bij een
groot theater, dat met populair-spectaculaire films de instandhouding van het
avant-garde theater Studio mogelijk
maakt. Plezierig is, dat de directie van
de bioscoop niet alleen belangstelling
heeft voor film (vaak vertoont men films
nog vóórdat ze in Amsterdamse première-bioscopen in roulatie zijn) maar ook
voor beeldende kunst: in de foyer (een
sfeervolle kelderruimte) stelt men jonge
kunstenaars in de gelegenheid te exposeren. In juni en juli was dat Malsen, teke
naar van politieke prenten en cartoons
voor Vrij Nederland. De expositie werd
geopend door journalist/kunstcriticus Jan
Eijkelboom. Het werk van Malsen (de
originelen werden tegen vriendelijke prijzen te koop aangeboden) is beslist de
moeite waard r-- het is persoonlijk, fel en
vaak vol speelse invallen. Zijn beste
prenten vond ik Fanny Hill, de verloving van prinses Margriet en Ku Klux

Klan (de laatste in een beperkte oplage
geëtst, hetgeen een ongebruikelijke zaak
is).
Ook in de Amsterdamse Brakke Grond
(Nes) waar Toneelgroep Studio resideert
in een door Wim Bijmoer fantastisch gedecoreerde fin-de-siècle zaal (met modern, uitspringend toneel) vinden regelmatig exposities plaats, die in advertenties en programma-aankondigingen steevast worden vermeld. In deze reeks kwamen o.a. de jonge, talentvolle beeldhouwer Frans de Boer-Lichtveld en de cartoonist Frits Muller aan bod, de laatste
niet met humoristische tekeningen, maar
met overrompelend vrij werk: innemende,
soms wat naar het naieve neigende schilderijen, die eigenlijk in ruime kring bekend zouden moeten zijn. Muller verzorgde ook op knappe wijze de dia's, die
ten tijde van z'n expositie werden geprojecteerd bij de opvoering van Gogols
stuk Dagboek van een gek, gespeeld
door Henk van Ulsen.
Bergen N-H
Terwijl in het nabijgelegen Huize Kranenburgh Hans van Draanen (uit Bergen) nieuwe schilderijen, gouaches, temt
pera's en etsen exposeerde, waarmee hij
zich naar mijn smaak één van de beste
jonge schilders van ons land betoonde,
werd zaterdag 26 juni jl. zonder enig
feestgedruis het Noordhollands Kunstcentrum te Bergen heropend met een tentoonstelling die tot medio september
duurt en waaraan door een dozijn kunstenaars wordt deelgenomen.
Het centrum is gevestigd in een voormalige supermarkt van Albert Heijn, die
enige tijd geleden door het Kunstenaars
Centrum Bergen werd aangekocht, daartoe in staat gesteld door een aantal particulieren en industriëlen. Het is zonder
meer een aantrekkelijke gedachte dat
men, midden in het drukke hart van
Bergen in een zeer geschikte zaal, kunst
kan kopen op de plaats waar men vroeger z'n boodschappen deed. Er is echter
wel reden tot enige bezorgdheid. Terwijl
vroeger (ook toen er al tentoonstellingen
gehouden werden) de toegang vrij was
en iedereen ongestoord even kon binnenwippen, dient men nu een toegangsprijs
van vijftig cent te betalen. Ik kan me
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wel voorstellen dat de organisatoren
hiertoe ( financieel) genoodzaakt zijn,
maar er wordt op deze manier wel een
drempel gelegd waar die er (letterlijk
gesproken) niet is. Van een open huis
wordt het centrum tot een duidelijk besloten galerie.
De zaak wordt zelfs pijnlijk nu blijkt
dat veel van het geëxposeerde werk
artistiek onder de maat is, met uitzondering van een schilderij en drie tekeningen
van Mart Min (een talentvolle jonge
Bergenaar), een goede gouache van Ger
Polak, een houten vogel van Ad Selhorst
en grote stukken keramiek van Lies Cosijn. Indien men zich ernstig bezighoudt
met doorstroming van moderne kunst
naar publiek en met de bevordering van
begrip voor moderne kunst mag het toch
niet voorkomen dat de vlag de lading
niet dekt, m.a.w. dat een tentoonstelling
door gemis aan kwaliteit een bedroevende totaal-indruk nalaat.
Fotoprijs Gemeente Amsterdam
Het Amsterdamse Stedelijk Museum
besteedt al jaren aandacht aan de fotografie. Het doet dat door het organiseren
van tentoonstellingen (o.a. van leden van
de Magnum-groep en van 5 jonge Nederlandse fotografen) en door het aanleggen van een eigen verzameling, onder
leiding van conservator L. Kloet. Om het
beoefenen van de vrije fotografie r-- onafhankelijk dus van handel en industrie
te stimuleren, heeft de Gemeente Amsterdam bovendien met ingang van dit
jaar de fotoprijs Amsterdam ingesteld,
een tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs
voor beroepsfotografen beneden 35 jaar.
De jury r bestaande uit grafisch ontwerper Hans Barvelink, fotograaf Aart
Klein en museumman Kloet r heeft na
beoordeling van veertien inzendingen de
fotoprijs Amsterdam 1965 toegekend aan
de fotograaf Philip Mechanicus. De prijs
bestaat uit 500 gulden contant en het in
onderling overleg verlenen van een opdracht, die met 1500 gulden wordt gehonoreerd. Mechanicus koos daartoe: „het
fotograferen van huizen of gedeeltes
daarvan, waarbij wordt gelet op specimina of combinaties van de volgenden punten: architectuur, perspectief, belichting
en weersomstandigheden; 't geheel bege-
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leid en ondersteund door een kleine serie
portretten van mensen, wier gezichten
mij aan bovengenoemde begrippen doen
herinneren". Mechanicus hoopt de serie
in de loop van september gereed te hebben. Aangetekend moet wel worden dat,
gezien het vele (ook voorbereidende)
werk dat dient te worden verricht en het
kostbare materiaal, het geldbedrag dat
voor deze opdracht wordt uitbetaald aan
de lage kant is.
Ter gelegenheid van de uitreiking
(door de ,-- inmiddels afgetreden --- wethouder van kunstzaken mr. R. van den
Bergh) van de fotoprijs Amsterdam 1965
vond van 18 juni tot 18 juli in het Stedelijk Museum een expositie plaats
waarop bijdragen te zien waren van 8
inzenders: Jacques Huinck, Philip Mechanicus, Kors van Bennekom (buiten
mededinging), Korn Dijksma, René van
der Meulen, Martin Neumann, Wim Renes en Chris Stapels. De expositie —
een selectie uit het ingezonden werk —
maakte op mij over het geheel genomen
een (letterlijk en figuurlijk) kleurloze
impressie. Uitgezonderd de foto's van
Mechanicus en wat opnamen van Martin
Neumann was er naar mijn smaak teveel
sprake van grove-korrel-toevalstreffers,
waarbij de eventuele eigen fotografische
opvattingen vaak schuilgingen achter
kwasi experimenten of zinloze navolgingen. Ik betwijfel trouwens ook of deze
keuze representatief geacht mag worden
voor de jonge Nederlandse fotografie en
dus haar bestaan rechtvaardigt (de catalogus spreekt van „laten zien wat
onder de jonge Nederlandse fotografen
aan beeldend vermogen aanwezig is").
Hopelijk zal dit over twee jaar meer het
geval zijn. De ingestelde fotoprijs is dit
ten volle waard.
Prijswinnaar Philip Mechanicus wordt
13 augustus 29 jaar. Hij woont met zijn
gezin in Amsterdam, kreeg zijn opleiding
in de praktijk (bij Ad Windig), nam
deel aan de expositie 'Dag Amsterdam'
(1961) en publiceerde in kranten en tijdschriften. Op de tentoonstelling verrasten
vooral zijn portretten.

Van Abbe
De stedelijke kunsttempel in Eindhoven, het Van Abbe Museum, ziet er van
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buiten met z'n kwasi romaanse vormen
nogal streng en onherbergzaam uit. Wie
daar echter overheen stapt, wordt binnen
in de gelegenheid gesteld naast telkens
wisselende exposities een eigen collectie
te zien, die er zijn mag en die niet alleen
zorgvuldig is opgebouwd maar ook op
een uitnemende manier in een verzorgde
catalogus wordt beschreven. Ik kwam in
juni voor de retrospectieve tentoonstelling gewijd aan het werk van de in 1956
overleden Ouborg, de schilder die ongekend fel werd beschimpt en bestookt toen
hem de Jacob Marisprijs werd toegekend
voor z'n schilderij 'Vader en Zoon'.
Ouborgs oeuvre kenmerkt zich bij nadere beschouwing door een grote verscheidenheid aan stijlen (naturalistisch,
kubistisch, surrealistisch, abstract) , die
niet zoals bij veel andere kunstenaars
keurig chronologisch op een rijtje kunnen
worden gezet. Vooral in de dertiger en
veertiger jaren lopen ze sterk door elkaar
heen. Anders dan bijv. bij Nanninga (een
eveneens overleden Haagse schilder, aan
wiens werk het Amsterdams Stedelijk
Museum vorig jaar aandacht besteedde)
deed het werk van Ouborg nu toch wel
wat gedateerd aan, met uitzondering
evenwel van een enkel laat abstract werk
en een surrealistisch doek dat nog zó van
de ezel had kunnen komen. Toch is de
eigenlijk vrijwel onbekende Ouborg zijn
tijd vaak ver vooruit geweest en in de

vaderlandse kunstgeschiedenis beslist niet
zonder betekenis.
Van het geëxposeerde deel van de
permanente Eindhovense collectie vielen
mij vooral op een paar prachtige doeken
van Lucebert, een fraaie Wagemaker en
schilderijen van Tapies, Jorn, Nanninga,
Poliakoff, Appel en Corneille.
Jan van Heel in Den Haag

Jan van Heel (67, meermalen commissaris voor de Nederlandse inzending op
de Biennales van Venetië en Parijs en
voor tentoonstellingen van Nederlandse
kunst in het buitenland) heeft veel bijgedragen tot de oprichting van de Jacob
Marisstichting, die om de drie jaar een
Haags kunstenaar een eretentoonstelling
met uitvoerige catalogus aanbiedt, uit
waardering voor zijn werk. Van Heel is
nu zelf het middelpunt van z'n initiatief
geworden. De aan zijn oeuvre gewijde
overzichtstentoonstelling in het Haagse
Gemeentemuseum duurt nog tot 20 september.
Rectificatie

In het vorig nummer van Streven staat
vermeld, dat de expositie van werken
van de Haagse School in het Haags Gemeentemuseum duurt tot 15 augustus.
Dit moet zijn 13 september.
Paul Mertz

Boekbespreking
GODSDIENST
WALGRAVE, J.-H., Op de grondslag
van het woord. Openbaring en gelovig
bestaan (Woord en Beleving, 19). —
Lannoo, Tielt, 1965, 276 pp., ing. F. 108,
geb. F. 135.
Ofschoon een bundeling van artikelen,
vertoont dit boek niet alleen een merkwaardige eenheid van inspiratie maar
zelfs, althans in het eerste en derde deel
--- het tweede valt wat disparater uit —
een systematische structuur die het tot
een haast volledig geloofstractaat maakt.
Bevrijdend is vooral het teruggrijpen,
over de rationalistische scholastiek van
de vorige eeuw en zelfs over de halfweg vastlopende vernieuwingspogingen
van Rousselot heen, naar de zuiver thomistische geloofstheologie, die in een volkomen hedendaags denk- en taalpatroon
haar volle religieuze en oecumenische
waarde openbaart. Wat hier over het
geloofslicht, over verhouding van geloven en kennen, over geloofszekerheid en
apologetische bewijsbaarheid gezegd
wordt, is ongetwijfeld het beste wat daarover tot nog toe in het Nederlands taalL. Monden
gebied verscheen.
ARIAENS, Antoon, Dante en de Kerk.
L. J. C. Boucher, 's-Gravenhage,
1965, 300 pp., geb. f 19,50.
In dit jaar, zeven eeuwen na Dante's
geboorte, is een grondig werk over zijn
ecclesiologie dubbel welkom. Schr. publiceerde al eerder de studie Met Dante
naar God (1955). De grote Italiaanse
dichter wordt hier geschilderd als leek
die grondig onderlegd was in de theologie, als vurig gelovige, die de Kerk en
haar leer onvoorwaardelijk trouw wilde
zijn. Uiteraard moest hij z'n intellectuele

houding zien te vinden tegenover de
toenmalige ketterijen, zoals Joachim van
Fiore's spiritualisme en het Averroïstisch
rationalisme. Talrijke kwesties komen
hier ter sprake die ook in onze tijd actueel zijn. Iedere mediëvist, theoloog, literator of filosoof kan met veel vrucht
deze interpretatie van Dante's ontwikkeling bestuderen. Het zal niet zo'n groot
bezwaar vormen, dat schr. de Italiaanse
teksten dikwijls onvertaald laat. Wij hopen, dat hij mettertijd een dubbele afronding geeft aan dit onderzoek. Hij zou
zijn resultaten eens kunnen vergelijken
met de laatste studies over Averroës,
Siger van Brabant e.d. Verder zouden
we graag zien, dat hij de Danteske kerkbeschouwing niet alleen meer vergeleek
met Sint-Thomas en particuliere ecclesiologieën uit onze tijd, maar dat hij er
vooral ook de encycliek Mystici Corporis uit 1943 bij betrok, en bijv. de commentaren daarop van Nederlandse theologen, zowel in het Latijn als in de volks
P. den Ottolander
taal.
ERMEL, J., Les sources de la Foi. Concile de Trente et oecuménisme contemporain. (Questions actuelles). — Desclée,
Tournai, 1963, 187 pp.
Een technische studie over het Decreet
van Trente aangaande de apostolische
tradities (Dz 783) en, aansluitend daarbij,
een proeve tot verklaring van de dogmaontwikkeling. Het was er de concilievaders van Trente niet om te doen vast te
leggen dat Schrift en Traditie de exclusieve en in de aposteltijd definitief afgesloten 'openbaringsbronnen' zijn. Eerder
bedoelden zij er de nadruk op te leggen
dat ook nog na de aposteltijd de H. Geest
voortgaat de Kerk te verlichten en nieuwe
inzichten bij te brengen. In deze zin vertoont ook het levend kerkelijk leergezag
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een zeker aspect van 'openbaringsbron'.
Dit is van belang voor een juist begrip
van de dogmaontwikkeling. Men moet niet
angstvallig zoeken het 'nieuwe' dogma
reeds in de aposteltijd te ontdekken. Het
is evenmin een menselijke conclusie, afgeleid door een logische redenering. Hetgeen
het nieuwe dogma als 'nieuwe precisering'
aanbrengt binnen de sinds de aposteltijd
substantieel onveranderlijke geloofsinhoud,
ontstond in een bovennatuurlijk groeiproces onder de uitsluitende inwerking van
de H. Geest. Zo benadert men enigszins
de protestantse visie, die immers ook aanvaardt dat de juiste zin en betekenis van
de Schrift enkel te achterhalen is door een
verlichting van de H. Geest. Waarborg
dat het een werkelijke verlichting van de
H. Geest betreft, vindt men pas binnen de
kerkelijke geloofsgemeenschap. Ook dit
inzicht vindt meer en meer ingang bij de
evangelische christenen. Met de diepere
bedoeling van Schr. zijn wij het eens.
Toch hadden wij de besluiten meer genuanceerd gewild. De ontwikkeling van de
vraagstelling na Trente was noodzakelijk
en gewettigd. Een nogal technische studie,
handelend over een theologisch actueel
onderwerp.
H. van Beerse
GOORIS, Werner, La Lampe sainte explique la Thora, Choses du commencement. Editions Maria-Médiatrice,
Genval, 1965, 64 Fr.
Men kan zich afvragen of de verklaring
van Gods Woord in het eerste hoofdstuk
van het boek Genesis gediend is met de
methode die in dit boekje gevolgd werd.
Onder de vorm van een gefingeerde dialoog van een 'reiziger' met een joodse
leraar (aangeduid met de symbolische
naam 'De heilige lamp') wil S. een commentaar leveren op het scheppingsbericht. Daarbij doet hij een beroep op
joodse exegetische spitsvondigheden,
waarbij hij dan allerlei beschouwingen
voegt van eigen vinding, die moderne
probleemstellingen in verband met het
scheppingsgeloof poogt te harmoniseren
met de geïnspireerde tekst. Dit euvel
wordt niet verholpen door de overweging die S. ten beste geeft in de inlei
ding, als zou de Openbaring één zijn, en
als zou de gewijde tekst in kiem het antwoord bevatten op alle (ook pas later
gestelde) problemen. Op deze wijze
wordt aan het 'vele malen en velerlei
wijzen' van Hebr. 1, 1 geen recht gedaan; in elk geval vergeet S. de raad,
die hij zelf door zijn 'Leraar' laat geven:
„Stel de Tora geen vragen, waar ze niet

op wil antwoorden" (p. 38) . Het ware te
wensen geweest, dat S. zich eveneens
meer bewust was gebleven van de joodse
exegese-principes, die hij zelf een 'uitpersen' of een 'vertrappelen' van de tekst
noemt, om er 'het sap' of 'de diepe zin'
van de Schrift uit te halen. Om één
voorbeeld aan te halen, de godennaam
Elohim heeft niets te maken met het
adjectief eljón (verheven) , en kan dus
niet vertaald worden door 'de hoogten',
zoals herhaaldelijk (en met moraliserende
commentaar) geschiedt. Alles samen genomen kan een dergelijke voorstelling
van Genesis 1, die zo weinig aansluit bij
het literaire genre van die priesterlijke
hymne, bezwaarlijk met onvermengde
vreugde begroet worden. J. De Fraine
FOURNIER, Elie, Le Christ, noire loi.
Prédication pastorale et renouveau liturgigue III. (Essais Pastoraux, 6) . — Ed.
Lumen Vitae, Brussel, 1965, 214 pp.
Sinds jaren heeft S., professor aan het
catechetisch instituut Lumen Vitae te
Brussel, zich ingezet om de zondagsonderrichting systematisch uit te bouwen
vanuit de teksten zelf van de liturgische
viering. Het decreet over de Liturgie
van Vaticanum II kwam intussen de
juistheid van zijn inzicht bevestigen. Dat
het niet steeds gemakkelijk is de principes van het christelijke morele leven, die
tot nog toe in de zondagsonderrichting
uiteengezet werden volgens de geboden
van de decaloog, nu enigszins planmatig
te ordenen vanuit liturgische teksten die
vroeger vaak willekeurig gekozen werden, zal iedereen begrijpen. Wij hopen
ook dat de door S. gevolgde methode
overal de waardering zal vinden die ze
inderdaad verdient, des te meer daar S.
zich aansluit bij de meer moderne handboeken van moraaltheologie. Voor elke
zondag en hoogfeest resumeert S. eerst
de grondgedachte van de liturgische teksten, en verbindt ze in een tweede paragraaf met de morele doctrine die hij wil
behandelen; het geheel wordt dan verder
uitgewerkt telkens in twee grote punten.
Aan te bevelen voor priesters in het ministerie.
L. Braeckmans
BAYNE Jr., Stephen F., Mindful of the
love. ---- Oxford University Press, New
York, 1962, 132 pp., $ 2,75.
Volgens de aanhef van het voorwoord
meenden wij in deze serie lezingen een
studie te vinden over de hernieuwing
der liturgie in oecumenisch perspectief
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binnen de Amerikaanse Episcopale Kerk,
waarbij Schr. zijn Kerk wilde waarschuwen tegen conservatisme, liturgische
zelfgenoegzaamheid en verafgoding van
de mooie taal van het Prayer Book.
Doch spoedig wordt als doel aangegeven: Communie in het dagelijks leven;
betere kennis der Eucharistie (voor
priesters); verklaring van deze leer voor
niet-Anglikanen. En tenslotte willen deze
lezingen geen nieuwe liturgische vormen
voorstellen, doch slechts de overpeinzingen van een gelovig christen zijn over
de Eucharistie.
Deze ontgoocheling groeit bij de bestudering van het werk, dat zich op verschillende niveaus ontwikkelt: uitleg van
de eucharistische leer, vrome raadgevingen en getuigenis van persoonlijke ervaring. De uiteenzetting van de leer is
meestal een verheerlijking van de theorieën van Cranmer en een ouderwetse
polemiek tegen de Hocus-Pocus-leer der
R.K. Kerk. Er is dan ook geen enkele
reële waarde naar voren gebracht, welke
onze liturgie zou kunnen verrijken, hetgeen juist in de oecumenische stroming
moest worden.
als doel gesteld
V
Terecht legt Schr. de nadruk op de nederigheid bij de hernieuwing der offerande-ritus, en eist hij een grote bescheidenheid en onpersoonlijkheid van de bedienaar bij de bediening. Tevens is hij voor
de afschaffing van de zegen, daar wij
reeds gezegend zijn door het Lichaam
van Christus (p. 113) .
Voorzeker een nuttige studie voor zijn
geloofsgenoten, doch voor de hernieuwing der liturgie of voor de bezinning
op de H. Eucharistie, zoals deze nu bij
ons liggen, brengt dit werk geen enkele
0. Hendriks
positieve bijdrage.
Kloosterrebellen door drie Trappisten. r
De Vroente, Kasterlee, 1964, 248 pp.,
Fr. 110.
De drie Trappisten zijn: Raymond Flanagan (LISA), de schrijver van Three Religious Rebels; Desideratus Slembrouck
(België) , de vertaler; Placidus Staats
(Nederland) , de bewerker; en alles gaat
om de stichting van de Abdij van Citeaux
(11 e-12e eeuw) , weldra om het uitzwerven van de witte monniken. Het geheel
vormt een drieledige sage, een geschiedkundig verantwoorde maar met verbeel
ding gestoffeerde heldengeschiedenis: die
van Robert van Troyes, de wegbereider
die nog als zwarte monnik stierf; die van
Alberik ( familienaam en oorsprong onbekend), de eerste abt van Citeaux, die te
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radicaal optrad om de stichting blijvend
te vestigen; die van Steven Harding, de
abt na Alberiks afsterven: hij vestigde
alles voorgoed, en ontving weldra Bernard van Fontaine (van Clairvaux) met
wie de wonderbare bloei zou beginnen.
Tegen de titel hebben wij wel enig bezwaar. Een kloosterlijke hervorming, een
regel, mag vanwege de hervormers wel
terugkeer tot de oorspronkelijke geest en
altijd rebellie heten; maar het is veel
méér een onbedwingbaar oplevende caritas. Ook hier, omdat Cisterciënsers en
Benedictijnen, witten en zwarten, toch
één familie blijven vormen. Intussen zal
het boek zelf, in een niet vlekkeloze vertaling, aan veel mensen deugd en goed
doen: zo werkte en werkt God op de
wereld; zo zijn mensen werktuigen in zijn
hand.
E. Janssen

De Koran in de vertaling van J. H. Kramers. — Elsevier, Amsterdam, Antwerpen, 1965, 728 pp., F. 205.
„Indien de christen zich van zijn roomse
en hellenistische ideeënpak ontdoet en
terugvalt op het puur semietisch denken
— deze echte vertolker van het metareligieuze schepselbewustzijn -- zal hij
niet slechts het Christendom nog meer
beschouwen als 'het ware Israël' maar
ook de Islam als 'het ware Christendom';
aldus ongeveer Dr. Faruqi in de laatste
afleveringen van het tijdschrift Numen.
Deze knap bedachte propaganda waarschuwt, dat het Mohammedanisme nog
vitaliteit bezit en niet beschouwd kan
worden als een levenloos object van studie, doch zij behoeft niet af te schrikken
van een kennismaking met het geloof
van zoveel medemensen. Hiertoe is de
heruitgave van Kramers' veelgeprezen
Koranvertaling dienstig, door Agon keurig op de markt gebracht, hoewel de
bladspiegel ontsierd wordt door te vele
en te groot gedrukte cijfers.
Cl. Beukers

WIJSBEGEERTE
BEEK, M. A., en J. SPERNA WEILAND, Martin Buber (Wijsgerige monografieën). — Het Wereldvenster,
Baarn, Brand, Antwerpen, 1964, 128 pp.,
110 BF.
Een goed boekje over leven en werk van
M. Buber is zonder twijfel in onze tijd
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een kostbare aanwinst voor al degenen
die worstelen om een verantwoorde levensbeschouwing. Het monografische
contact met deze geïnspireerde, door en
door joodse, en toch zeer universele
figuur opent voor de lezer zulke verscheidene gebieden als de spiritualiteit
van de bijbel, de exegese, het zionisme,
de neo-israëlietische mystiek, de hedendaagse antropologie, de huidige atheïstische Godsverduistering, het religieuze
socialisme, de verhouding van Jodendom
en Christendom, en last not least de hele
sfeer van dialoog en medemenselijkheid
waarvan de auteur van Ich und Du
sedert 1923 de onvermoeibare voorvechter was. Al deze themata worden in het
boekje getrouw en interessant weergegeven, zonder uitgesproken stellingname
van de kant van de schrijvers. Misschien
hebben zij echter wel de edele zin voor
onpartijdige informatie te ver gedreven
waar zij Buber maar heel rustig het
christendom tot een hellenistische ontsporing van het jodendom laten maken. Dit
valt des te meer op daar ze integendeel
omtrent zijn bekende verduitsing van het
Oud Testament en met betrekking tot de
toekomst van het door hem gepredikt
religieus socialisme wél oordeelkundige
A. Poncelet
vragen weten te stellen.
HOEVEN, P. van der, Blaise Pascal
( Wijsgerige Monografieën) . — Het
Wereldvenster, Baarn; Brand, Antwerpen, 1964, 112 pp., 110 BF.
Pascals leven, zijn liefde voor de exacte
wetenschap, zijn nog grotere belangstelling voor geloof en moraal, de delicate
verhouding van zijn reeds geseculariseerde denken ten opzichte van de reddende waarheid der christelijke openbaring: dit alles vindt men op beknopte en
overzichtelijke wijze in deze goede monografie. De uiteenzetting van de pascaliaanse gedachte is nauwkeurig, volledig,
onpartijdig en permitteert zich geen van
de anachronistische extravaganties die
sommigen maar al te gemakkelijk in de
weerloze fragmenten van de Pensées
durven lezen. Ook de ve rnederlandsing
van de aangehaalde teksten is voortreffelijk behalve, naar ons gevoelen, in de
weergave van de bekende uitspraak: „de
mens is noch engel noch beest, en het
ongeluk wil dat wie naar de engel
streeft, het beest tevoorschijn brengt" (p.
83). De geniale auteur van de Provinciales, die ook Frankrijks sterkste prozaïst
mocht heten, stond o.i. niet zo weigerig
tegenover een zekere zin voor engelach-

tigheid! Een uitstekende, gecommenteerde bibliografie besluit dit heel bruikbare
vulgarisatiewerkje.
A. Poncelet
WINKLER, F. E., De mens brug tussen
twee werelden. --- Uitg. Lemniscaat,
Rotterdam, 1965, 208 pp., f 8,90.
De medicus-auteur betoogt dat niet het
intellect noch de intuïtie de enige weg
kan zijn voor de mode rn e mens om begrip van zichzelf en van de wereld te
verkrijgen. In een harmonisch samengaan
van deze wegen is het mogelijk tot ware
zelfkennis en tot medemenselijke verhoudingen te komen. Hoewel in dit boek
vele waardevolle gedachten voorkomen,
geeft Winkler de lezer weinig grond onder de voeten. Zijn psychologiserende en
wijsgerige schrijftrant is daarvoor onvolJ. J. C. Marlet
doende lucide.
JASPERS, Karl, Kleine Schule des philosophischen Denkens (Sammlung Piper) . --- R. Piper o Co, Munchen, 1964,
175 pp., DM. 6,80/9,80.
Jaspers' Einf uhrung in die Philosophie
(1950) bundelt radiocauserieën, terwijl
zijn nieuwste werk ontstaan is uit T.V.colleges. Uit didactisch en stilistisch oogpunt had men moeilijk een betere spreker
voor het grote publiek kunnen laten optreden. Genoemde twee werkjes zijn
samen geschikt als eerste kennismaking
voor hen die de zeer vrijzinnige Bazelse
wijsgeer individueel of gezamenlijk willen bestuderen. De Kleine Schule is
zeker niet schools. Zij vraagt wel om
kritische studie, maar wie bijv. met de
kenleer (hoofdstuk III) moeite heeft, zal
daar bij de verdere onderdelen geen last
van hebben. Bestudering van Jaspers'
grote werken blijft echter onmisbaar, als
men de bedoeling wil vatten van de
populaire pockets en hun uitstapjes naar
actuele kwesties.
P. den Ottolander
MARCEL, Gabriel, Auf der Suche nach
Wahrheit und Gerechtigkeit. — Josef

Knecht, Frankfurt, 1964, 146 pp., DM.
3,80.
De bejaarde franse filosoof die wel eens
zulke boeiende dingen over de 'homo
viator' schreef, imponeert nog altijd niet
enkel door de levensechtheid van zijn
concrete wijsbegeerte maar evenzeer
door de reële inzet van zijn rondreizend
getuigenis. Zes voordrachten werden
onlangs door hem gehouden voor de
studenten van Freiburg in Br.: over het
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verband tussen zijn filosofisch oeuvre en
zijn soms minder gekend toneelwerk,
over het huidige zoeken naar waarheid
en gerechtigheid, over dood en onsterfelijkheid, het wezen van het sacrale in
onze technische wereld, over wijsheid en
wetenschap, over het ik en de ander.
De voornaamste thema's van Marcel komen hier dus aan bod in een onderhoudende, zoekende, vragende toon, die minder tracht te bewijzen en oplossingen te
geven dan wel bressen te slaan in ons
eigenwijs en zelfgenoegzaam denken, opdat het licht voller doorstrome.
A. Poncelet
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VAN LEEUWEN, W. L. M. E., Beschouwingen over Nederlandse auteurs
van 5 generaties. (Grote Phoenix Pocket

104) . — W. de Haan N.V., Zeist, 1964,
255 pp.
Dit boek bevat beschouwingen over ruim
40 Nederlandse auteurs van Tachtig tot
nu: een keuze uit de ± 1400 stukken,
welke Van Leeuwen in ongeveer 40 jaar
bijdroeg aan kranten of tijdschriften (p.
7) . Van de zeer produktieve auteur
verscheen in dezelfde pocket-reeks in
1961 de bundel Nieuwe romanciers en in
1963 een herdruk van zijn boek Drie
vrienden. Las men in de inleiding tot
Nieuwe romanciers: „Maar het laatste
criterium is inderdaad de persoonlijkheid". (p. 9) , een formulering die duidelijk herinnert aan de tijd 'Rondom
Forum' (titel van een ander herdrukt
boek van Van Leeuwen) , in deze nieuwe bundel schrijft de auteur op p. 159,
„dat menselijkheid het beste criterium is
voor een boek". Deze iets ruimere formulering van hetzelfde standpunt vindt
men in een stuk over Jos Panhuysen, zo
ongeveer de enige katholiek onder de
hier behandelde auteurs van 5 generaties. Ontbreken algemene kenschetsen
der afzonderlijke generaties, ook om andere redenen lijken Van Leeuwens criteria voor bundeling wat toevallig: naast
uitvoerige stukken uit tijdschriften staan
in deze bundel ook kranteartikelen waarvoor de naam 'beschouwingen' zeker te
weids is, terwijl bovendien auteurs als
b.v. Van het Reve en Wolkers wellicht
beter op hun plaats zouden zijn in een
vermeerderde herdruk van Nieuwe romanciers. Mede dankzij aardig wat aar-
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dige foto's levert ook deze bundel van
Van Leeuwen een boek op waarin het
plezierig en nuttig grasduinen is.
F. van Tartwijk
SCHUTTE, Louis, René. — Kosmos,

Amsterdam/Antwerpen z. j. (1964) , 101
pp., f 5,90.
Voor de jongen René is wat hij in het
veilige ouderlijke huis van de oorlog ervaart, niet schokkend. Voor de lezer is
de roman van de debutant Schutte niet
schokkend, omdat de schrijver er niet
voldoende in slaagt om de oorlogservaringen werkelijk te 'vertalen' in de belevingswereld van het kind. Vergelijking
met b.v. de film 'Jeux interdits' (met
eenzelfde thema) leert, dat het mogelijk
is de oorlogstragiek schrijnend te weerspiegelen vanuit het perspectief van een
kind. Louis Schutte heeft de kans die
zijn thema hem bood, gemist en in plaats
daarvan zoekt hij het kinderlijke te treffen door zijn schrijftrant aan het kinderlijke aan te passen, hetgeen wel even
doel treft, maar op den duur alleen eentonigheid bewerkt.
E. Tartwijk-Smals
CROTTET, Robert, Noorderlicht. —
Nieuwe Lappen-legenden. Van Loghum
Slaterus, Arnhem 1964, 176 pp.
Voor mensen op onze breedtegraad is
„Noorderlicht" een openbaring. Door de
Frans schrijvende Robert Crottet werden
de hier bijeengebrachte legenden opgetekend uit de mond van de Finse Skoltlappen en de Utsjokilappen. Door de
natuur gedwongen tot een sobere, haast
ascetische levenswijze, leggen de Lappen
in hun verhalen getuigenis af van een
elementair levensbesef, dat zowel mystieke als poëtische en speels-kluchtige elementen verenigt. De charme van deze
verhalen is gelegen in de ongerepte oprechtheid, waarmee de Lappen, levend
aan de rand van de moderne beschaving,
de wezenlijke levensfeiten op hun mythische wijze omspelen. Het blijft de vraag,
in hoeverre de legenden authentiek zijn
en in hoeverre de naverteller er zijn stempel op drukte; zeker is, dat het resultaat
prachtig is.
E. van Tartwijk -Smals
JULIUS, Rudolf, Eppure. -- Boucher,
's-Gravenhage, 1964, 41 pp., f 7,50.

Of bovengenoemde auteur ooit eerder
gedichten gepubliceerd heeft, is — mij
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althans --- niet bekend; de onderhavige
uitgave lijkt mij een debuut. Er leeft iets
prils, iets onbevangens in. Er is een heldere sfeer in deze verzen; de natuur
wordt er met jeugdige, glanzende ogen
gezien; naar noord en zuid voert ons het
meer gesproken dan gezongen woord.
In deze verzen klinkt een klare stem; in
een bijna zakelijke taal heeft de dichter
zich uitgesproken; onopgesmukt zijn deze verzen, kort van zegging, raak, in
doodgewone woorden met als enig siersel het rijm (en dit: zéér wèlluidend).
Doch onder en in dit alles leeft, trilt een
zeer zuiver gevoel; uit een oprechte en
diepe innerlijkheid zijn deze 'eenvoudige'
gedichten voortgekomen. Is het gedicht
waarmede de bundel opent en waarvan
het laatste woord tot titel van het geheel
is gekozen, een aanwijzing?, een (duidelijk) stelling nemen? Te midden van
vreemde brouwsels die ons vaak als
poëzie worden voorgezet, verschijnt in
Eppure een reeks verzen die geen raadsels opgeven, opvallend afwijken van
veel hedendaags 'dichterlijk' geschrijf,
geen klankcombinaties-zonder-meer zijn,
waarin de geroemde 'lichamelijkheid' afwezig is; kortom gedichten die naar hart
en geest weerklank vinden. Eppure ...
en toch: poëzie? Zonder twijfel. Niet
groots, maar open, als een heldere hemel.
Joh. Heesterbeek
PENNINK, R., Twee uit het latijn van
pseudo-Petrarca en Petrarca vertaalde
middelnederlandse novellen. --- Tjeenk
Willink, Zwolle, 1964, 174 pp., f 8,—.
(no. 43 in de reeks Zwolse drukken en
herdrukken).
De inleiding op de hier vermelde uitgave
getuigt niet alleen van een omvangrijke
en diepgaande studie van de heer Pennink, doch biedt tevens een uitgebreide
lectuur- en studie-stof voor wie zich verder in deze branche zou willen bekwamen. In dit opzicht is de inleiding een
uitdrukkelijk woord van waardering
dubbel waard. Wat de uitgave der teksten betreft: naast de middelnederlandse
teksten is de latijnse tekst afgedrukt, hetgeen voor een kenner van beide talen
een interessante vergelijkingsstof oplevert.
Zowel de novelle „Thegen die strael
der Minnen" als de — nog ruimer bekende --- „Hystorie van Griseldis" waren blijkbaar geliefde lectuur in vroegere
tijden en .... laten zich ook nu nog met
interesse lezen. Een uitvoerige lijst van

geciteerde werken besluit deze uitgave
die voor neerlandici een bron van studie
Joh. Heesterbeek
kan zijn.
STRENGHOLT, L., Joseph in Dothan.
Treurspel van Vondel. 2e druk. (Klassieken uit de Ned. Letterkunde) . —
Tjeenk Willink, Zwolle, 1964, 120 pp.,
f 4,75.
In een van de aantrekke lijkste spelen
van Vondel wordt de lezer met een korte, heldere inleiding door de heer Strengholt binnengevoerd. In zijn inleiding wijst
Strengholt --- en terecht --- al te ver
gaande typologie van enige figuren uit
dit treurspel af. In „enkele zakelijke gegevens" die op de inleiding volgen,
wordt om Jozef in Dothan in breder verband te zien, door de inleider gewezen
o.a. op de Joseph-trilogie alsook een lectuuropgave verschaft die verband houdt
met dramatische tragiek (bijzonder in
Vondels spelen) en wat er gepubliceerd
is over Joseph in Dothan. De tekst is
ruim van woordverklaringen en annotaties voorzien. Zeer aanbevolen.
Joh. Heesterbeek
Das andere Gesicht Russlands. Erzuhlungen. Herausgegeben von Johannes
von Gunther. --- Verlag Jakob Hegner,
Köln, 434 pp.
Veel is er de laatste honderd jaar geschreven over kerk en godsdienst in Rusland. In de meeste publikaties werd betoogd, dat de Russische volksziel een
heel speciale relatie tot de godsdienst
had. De onbekendheid met de Russische
orthodoxie en haar mystieke inslag is
voor velen een onuitputtelijke bron
geweest om de godsdienst van de Russische mens te idealiseren en te romantiseren. Merkwaardigerwijze moet men bij
de Russische romanciers te rade gaan,
wil men een reëler beeld van het godsdienstige leven in Rusland krijgen.
Johannes von Gunther heeft een bloemlezing samengesteld, waarin enkele generaties van Russische schrijvers de Russische mens belichten in zijn relatie tot
God, tot de wereld hierboven, tot eeuwige waarden. Deze schetsen van de
Russische religieuze mens omvatten een
aantal perioden: van Gogolj via Toergenjew, Dostojewskij en Tolstoj naar
Merezjkowskij en Boenin, om tenslotte
bij de Sowjetschrijver Prisjwin uit te
monden. Door de tijdgebondenheid van
vele schrijvers heen ziende, krijgt men

BOEKBESPREKING
dan een vrij volledig beeld van de Russische godsdienstigheid. Verre van romantisch, is zij eerder hard, bereid tot
een verzoening met het lijden, maar
tevens familiair en vol besef dat God
niet zo ver is.
Vanuit literair oogpunt bevat deze
bloemlezing tevens het kruim van de
Russische literatuur, en dat in een bijzonder lofwaardige Duitse vertaling.
J. P. Schuyf

Ein Orden fiir Argil. Jugoslavien in Erzhlungen seiner besten zeitgenossischen
Autoren. Auswahl und Redaktion von
Milo Dor. — Horst Erdmann Verlag,
Herrenalb/Schwarzwald. 397 pp.
Een land met drie talen, kulturen en
godsdiensten is op zichzelf reeds een
interessant verschijnsel. Joegoslavië is
zo'n land en de diversiteit van het geestelijk leven daar vindt ook een weerspiegeling in de literatuur.
Milo Dor heeft getracht deze diversiteit
in een bloemlezing van 27 verhalen bijeen te brengen. Alleen moderne schrijvers zijn in deze bloemlezing vertegenwoordigd. Onder hen zijn tot nu toe
slechts Ivo Andric, nobelprijswinnaar, en
Miodrag Bulatovic bekend in Nederland.
De geïnteresseerde lezer kan nu door
middel van deze Duitse bloemlezing nader kennis maken met het literaire leven
van het huidige Joegoslavië, waarbij het
hem zal opvallen, dat in dit overigens
socialistische land geen spoor van het
beruchte socialistische realisme te vinden
is.
De vrijheidsdrang van de Joegoslaven,
die een weerspiegeling vindt in veel partizanenverhalen, die in deze bundel zijn
opgenomen, uit zich ook in de literaire
stromingen. Men heeft zich er nooit willen laten binden door een van boven opgelegde literaire stroming.
De Joegoslavische schrijvers zijn van
oudsher meesters in de schildering van
hun land en volk. Ook de moderne
schrijvers staan in deze traditie.
Bovendien hebben de Joegoslaven ook
altijd een grote affiniteit gehad met de
verfijnde Oosterse erotiek. In een aantal
verhalen van deze bundel komt dit naar
voren.
De voortreffelijk vertaalde verhalen vormen in zoverre een hechte eenheid, dat
de titel 'Joegoslavië in vertellingen' volkomen gerechtvaardigd is. Met het lezen
van deze bloemlezing leert men dit land
— eventueel beter — kennen.

J. P. Schuyf
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FLUGEL, Heinz, Konturen des Tragischen, Exemplarische Gestalten der
Weltliteratur; Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart, 1965, 184 pp., DM.
14,80.
Een bundeltje van tien essays waarvan
er zeven in het begin van dit jaar onder
de titel 'Was ist der Mensch' over de
Duitse radio werden uitgezonden, en die
de grondstructuren van het menselijk bestaan willen benaderen aan de hand van
bekende tragische personages uit de wereldliteratuur. Deze zijn: jonas, de profeet; Orestes; Oedipus; Don Quijote;
Shakespeare's Hamlet; Nathan der Weise, uit het gelijknamige drama van Lessing; Faust; Schillers Demetrius; Iwan
Karamasow; en tenslotte de eenbenige
kapitein Ahab uit Melvilles roman Mo-

by-Dick.
Ook al wil de auteur niet allereerst de
literatuurwetenschap dienen, maar meer
de lezer aan de hand van deze exemplarische personen wijzen op de situatie
van zijn eigen bestaan, toch ontkomt hij,
ons inziens gelukkig, niet aan zijn rol
van literatuurcriticus.
In de eerste twee essays heeft hij nog
gepoogd naar aanleiding van zijn onderwerp een expliciet religieus-christelijke
duiding te forceren, met als resultaat
enige wrevel bij de lezer die nu niet direct een preek had verwacht. Heeft deze
echter de moed om door te lezen, dan
zal hij, om maar een greep te doen: met
name in 'Nathan der Weise Tragik
und Toleranz', een van zijn interessantste moderne levensvragen terugvinden.
Paul Koch
RUYSLINCK, Ward, De ontaarde slapers. --- Manteau, Brussel, Den Haag,
1969, 122 pp., f 2,50.
Hiermee is het roman-debuut van Ruyslinck, een boekje dat opvalt door zijn
goede compositie en door de tekening
van de nooit overwonnen verbazing over
de leegheid en zinloosheid van het bestaan, in een paperback uitgegeven.
R.S.
COCTEAU, Jean, Les enfants terribles
(die vrese lijke kinderen). Manteau,
Brussel, Den Haag, 1965, 127 pp.,
f 2,50.
Dit boekje dateert van 1929. Twee jonge mensen, kinderen nog, die Cocteau
zuiver en puur noemt vanwege hun o ngeremde en impulsieve menselijkheid,
gaan te gronde doordat hun levensex-
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pansie geen mogelijkheden krijgt in het
gewone leven. Op de kaft staat de enigszins verbaasde uitspraak van Schr., dat
veel kinderen bleken te leven zoals hij
zijn figuren beschreef en dat anderen zo
gingen leven. Interessant in de compositie is, dat de auteur telkens zijn reflecties en commentaar in het verhaal verwerkt, waardoor het geheel iets krijgt
van een 'geval' dat hij waarneemt, beschrijft en tracht te begrijpen.
G. J. Adriaansen

ijdelheid (the looking-glass) van meet af
ten onder moet gaan, aangezien de spiegel geen kijk geeft op de hele werkelijkheid. Schr. weet dit voortdurend te suggereren door zinspelingen op het gevoel
voor decorum en traditie dat een hele
grote rol speelt, en door het onbewust
terugkeren tot militaire situaties en houdingen, dat zowel de opleiders en de opgeleide voortdurend parten speelt. Een
zeer knap, maar beslist geen vriendelijk
G. Adriaansen
boek.

LE CARRE, John, The lookingglass
war. --- William Heinemann, London,
1965, 247 pp., 18 s.
Wanneer men The spy who came in
Erom the cold gelezen heeft, voelt men
zich aanvankelijk teleurgesteld door dit
boek. Tegenover de harde, bijna feilloze
efficiency van het bedrijf in het eerste
boek staat men als het ware ongelovig
ten opzichte van de evidente en elementaire blunders die hier, direct van het
begin af, gemaakt worden. Totdat men
ontdekt, dat dit de teneur van dit werk
is en dan wordt het huiveringwekkend,
zij het op een andere manier dan in 'the
spy'. The looking-glass war is de geschiedenis van een paar militaire intelligence-mensen, die slechts kunnen leven
en werken vanuit hetgeen ze in de oorlog hebben gepresteerd, en op dezelfde
manier. Le Carré weet meesterlijk te beschrijven, hoe deze mannen zich tot de
meest elementaire dwaasheden laten verleiden, omdat ze zich afsluiten voor de
realiteit van nu en koppig vasthouden
aan methodes die twintig jaar geleden in
oorlogstijd bruikbaar waren, maar nu
binnen de vierentwintig uur tot een fiasco moeten leiden. Het tragische is, dat
de mensen van het 'Circus' dit door hebben, maar hen aan hun eigen ijdelheid,
afgunst en bekrompenheid ten gronde
laten gaan, omdat ze toch niet naar rede
kunnen luisteren.
Zo heeft dit boek niets meer van een
detective story, maar is een psychologische 'roman thèse' geworden. Met als
nadeel, dat vele personen te veel type
blijven en te weinig als mens uit de verf
komen. Van de andere kant: al zijn de
gebeurtenissen in 'the spy' ingewikkelder en daardoor spannender, eigenlijk is
dit boek veel harder en meedogenlozer.
Omdat het menselijke hier niet oorzaak
van ondergang wordt door een onvoorzichtigheid (die men van hogerhand overigens met cynische duidelijkheid berekend had) , maar omdat de menselijke

GRIMM, Hermann, Essays. Eine Auswahl. --- Glock und Lutz Verlag, Niirnberg, 1964, DM. 22,50.
S., zoon van Wilhelm, een van de bekende twee broers, staat in de Duitse
letterkunde bekend als de eerste essayist.
Met essay wordt bedoeld een cultuurhistorisch of -filosofisch opstel dat tevens
literairesthetische eigenschappen bezit.
Deze bundel bevat een aantal van deze
essays uit diverse interessegebieden: geschiedenis, kunst en literatuur. 'Bildung',
wijsheid, inpassen van oudere waarden
in de actuele geestesontwikkeling, beheerste rust in de argumentatiestijl zijn
ook vandaag nog sterk te appreciëren.
C. Tindemans

KUNST
DONAT, J., World Architecture One. —
Studio Books, London, 1964, 255 pp., rijk
geïll., geb. 80 s.
„De communicatiestoring tussen architect
en publiek en het ontbreken van waardevolle criteria (critical criteria) bij leek en
pers heeft ons overtuigd van de noodzaak
van een periodiek internationaal overzicht
met een kritische ruggegraat, dat werkelijk goede gebouwen op zulk een wijze
zou voorstellen dat het de ontwakende belangstelling van de intelligente leek en
van de specialist kan voldoen". Aldus
John Donat in de inleiding van dit nieuwe
jaarboek. Om dat doel te bereiken heeft
hij met verschillende jonge 'contributing
editors' uit nagenoeg dertig landen een
team samengesteld. Elk van hen was vrij
zijn persoonlijk standpunt uiteen te zetten
en zijn keuze van werken te maken. Reeds
a priori kan men zien dat de doelstelling
en de methode niet helemaal op elkaar afgestemd zijn. Het is juist dat bijna zonder
uitzondering waardevolle gebouwen wor-
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den voorgesteld. En deze voorstelling gebeurt op een ruime en voortreffelijke
wijze. Maar de kritische rode draad die
wij na de inleiding van Donat hadden
verwacht zijn we vlug kwijt geraakt zodat
dit jaarboek zich in het rijtje van de
andere laat plaatsen. Onze kritiek slaat
niet op het feit dat in dit boek verschillende standpunten verdedigd warden,
maar wel op het feit dat ook dit boek op
het stuk van architectonische kritiek
tekortschiet en geen bijdrage levert om
de kloof tussen architect en publiek te
overbruggen. Intussen blijft het een merkwaardige vaststelling dat het in 1964 mogelijk is een jaarboek samen te stellen
met, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, oorspronkelijke, boeiende en
levende gebouwen. Het wordt echter in de
beste bijdragen van dit jaarboek ook dui-.
delijk dat de vormgeving van een gebouw
niet meer kan of mag los gedacht worden
van het gehele architectonische probleem
dat de 'huisvesting' van de mens op aarde
is. Shadrach Woods noteert: „Het wordt
hoog tijd woorden als architectuur, townplanning, urbanisatie te vergeten. Zij
staan ons denken over de plaats van de
mens in deze wereld alleen maar in de
G. Bekaert
weg.''
OTTO, K., Schulbau 2. Verlagsanstalt
A. Koch, Stuttgart, 284 pp., rijk geïll.
In Streven, maart 1962, p. 591, werd het
eerste deel van Schulbau voorgesteld. Dit
vervolg erop is gewijd aan beroepsscholen en technische hogescholen. Aan de
hand van 65 voorbeelden uit 12 landen
toont ingenieur-architect Karl Otto nu
voor deze soort van schoolgebouwen —
wat hij eerder deed voor lage en middelbare scholen en gymnasia --- de evolutie
die de schoolarchitectuur in de jongste
jaren heeft doorgemaakt. De inleiders
zijn dezelfde als in het eerste deel. Otto
geeft een analyse van de opbouwstructuur van de verschillende voorgestelde
scholen. Helmut Becher heeft het over de
plaats van de school en de technische
opleiding in onze maatschappij, Wilhelm
Dressel over de pedagogische eisen die
aan de bouw van een technische school
moeten worden gesteld. De voorbeelden
van de schoolgebouwen zijn verdeeld
over twee series van Duitse en buitenlandse, die ongeveer evenwaardig zijn.
Foto's en tekeningen stellen elk van de
voorbeelden duidelijk voor. Over het
algemeen is die kennismaking de moeite
waard. Toch ligt het niveau van de hier
getoonde architectuur niet erg hoog. Op
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een paar uitzonderingen na zijn het niet
meer dan nette, correcte gebouwen, zodat
men zich, meer dan in het eerste deel, de
vraag stelt waarom sommige andere (en
betere) voorbeelden niet werden opgenomen.
G. Bekaert
HARE, Richard, Tausend Jahre Russische Kunst. Verlag Aurel Bongers,
1964, 326 pp., 220 afb., 35 klpl., geb.
D.M. 78.
Wanneer men een mooi, volumineus boek
in handen neemt, is men bij voorbaat geneigd het ook voor belangrijk aan te
zien. In onderhavig geval klopt dit niet
helemaal. Duizend jaar russische kunst
geeft een nogal los overzicht van de
schilderkunst en enkele vormen van toegepaste kunst: porselein, zilverwerk, meubelen, kleinplastiek. De architectuur en
de beeldhouwkunst worden niet behandeld. In op zichzelf staande hoofdstukken
worden deze verscihllende takken beschreven, zo dat men zich uit hun opeenvolging maar moeilijk een beeld kan vormen van hun samenhang. Duidelijk wordt
alleen de verhouding die de Russische
kunst geheel haar geschiedenis door met
de westerse kunst heeft gehad. Op zichzelf genomen is het al moeilijk in elk
hoofdstuk een overzichtelijke ontwikkelingslijn van de betreffende kunsttak terug
te vinden. Wel heeft men heel wat interessante gegevens en aanduidingen over de
afzonderlijke werken en kunstenaars bij
elkaar. Daarbij onmiddellijk aansluitend
biedt dit boek een rijke keuze illustraties
(waarvan veel in kleur) die de grote
verdienste van deze uitgave uitmaakt.
Het ontbreken van sommige klassieke
meesterwerken wordt ( gedeeltelijk) vergoed door vele geheel onbekende en hier
voor het eerst gepubliceerde kunstwerken.
De bibliografie is opvallend onvolledig.
G. Bekaert
SCHLILTHESS, Emil, Amazonas. --- 208
pp., 162 pl. waarvan 78 in kleur, geb. 58
zwf. — id., Afrika. r-- 115 pp., 53 pl., 30
klpl., geb. 18.50 zwf., Artemis Verlag,
Zürich.

De beeldromans van Emil Schluthess hebben, niet het minst door hun ongewoon
breed panorama-formaat (35,5 x 20 cm),
een eigen gezicht onder de vele fotoboeken van de laatste jaren. Haast systematisch heeft deze Zwitserse fotograaf, die
debuteerde in het tijdschrift Du, de wereld
verkend, de wereld van de primitieven
vooral, en zijn bevindingen hierbij meege-
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deeld in reeksen prachtige foto's, waaronder enkele onvergetelijke, klassieke
meesterwerken van de fotokunst. In het
perspectief van het boek krijgen deze
laatste overigens een nog vollere resonantie. Zijn boek Amazonas bestrijkt het immense gebied van de Amazone-stroom,
het grootste stroomgebied ter wereld.
„Geen fantasie kan zich deze streek voorstellen", noteert Emil Egli, die de tekst
voor het boek schreef. Men moet de realiteit zelf beleven, inademen. Een echo
slechts ervan vinden wij in de foto's,
waarvan vele in kleur, en in de commentaar van Egli. Het boek heeft volgend
verloop: het geeft eerst een beeld van de
stroom van zijn oorsprong in het Andesgebergte tot zijn monding in de Atlantische Oceaan bij Belem; daarna beschrijft
het het leven in de Cordilleras de los Andes, roept de herinnering op aan de Inka's, volgt dan de stroom van nabij en
dringt door in het oerwoud om te eindigen met de „realiteit van een visie": Brasilia. Vroeger had Schulthess twee delen
gewijd aan een gelijksoortige reportage
over Afrika. Sinds lang zijn die niet meer
te krijgen. Aan een volledige heruitgave
schijnt men niet te denken. In 'n kleinere,
maar evenzeer verzorgde uitgave (18 x
19 cm) resumeert Schulthess ze nu. Een
nieuw boektype is het geworden, waarin
o.a. de tekst van Egli, Hediger en Fuchs
relatief gemeten meer ruimte wordt toeG. Bekaert
gemeten.
AKURGAL, E., Die Kunst Anatoliens. —
W. De Gruyter El Co Verlag, Berlin, XI350 pp., 264 pl., 7 klpl., geb. D.M. 68.
Aansluitend bij het boek van Schachermeyr en Matz vraagt ook Efrem Akurgal
aandacht voor het „altgáische charisma"
(Schachermeyr) en de creatieve rol die
dit in de vorming van de griekse cultuur
heeft gespeeld: de beweeglijke, fijnzinnige
ionische geest die de statische stoere dorische kracht doortrekt. Zijn werk is een
eerste poging om de gegevens bij elkaar
te brengen over de kunst van Anatolië
vanaf de homerische tijd tot aan Alexander de Grote. In afzonderlijke chronologisch opeenvolgende hoofdstukken behandelt de auteur de kunst van de Grieken,
Phrygiërs, Lykiërs, Kariërs, Urartiërs en
Perzen. Ook het contact van de Grieken
met de hethitische cultuur wordt onderzocht. De confrontatie van deze verschillende lokale culturen met elkaar en het
onderzoek naar hun onderlinge betrekkingen is nu pas mogelijk geworden door de
vrij recente opgravingen van vroeg-griek-

se centra in West-Klei n-Azië. Door deze
studie is het duidelijk geworden hoe belangrijk het aandeel van de autochtone
anatolische culturen is geweest in de ontluiking van de ionische geest die tussen
de achtste en vijfde eeuw de Grieken van
het vasteland in zijn ban hield en die ook
in de hellenistische tijd nog een merkwaardige bloei kende en een onweerstaanbare aantrekkingskracht bezat. Tezamen
met de ontwikkeling van de tekst ontplooit zich eveneens een uitvoerig en uitstekend illustratiemateriaal. Belangrijke
monumenten of beelden worden in verscheidene detailopnamen geanalyseerd.
Een wetenschappelijk instrument van eerste rang blijft dit boek toch ook voor een
niet onmiddellijk wetenschappelijk-geïnteresseerde toegankelijk.
G. Bekaert
WALDEN, N., Herwarth Walden. —
Florian Kupferberg Verlag, Mainz, 132
pp., geïll., geb. 28 DM.
Dit boek belooft een portret van Herwarth Walden, de man achter de promotor van de moderne kunst in de eerste
decennia van onze eeuw te Berlijn. In
feite geeft het een zelfportret van Nell
Walden, de vrouw die psychisch (en
naar ze zelf bekent, ook financieel) de
Sturm, hèt werk van Herwarth Walden,
heeft mogelijk gemaakt. Zonder veel omhaal verhaalt zij het dagelijkse leven dat
zij gedurende veertien jaar met Herwarth
deelde. Een tweede deel komt meer met
de titel van het boek overeen: het deelt
biografische gegevens over Herwarth
Walden mee. Het derde deel bevat een
kostbare verzameling van gedeeltelijk ongepubliceerde toe- en uitspraken van
Herwarth Walden. Het boek is geïllustreerd met foto's van Nell en Herwarth
Walden en hun vriendenkring uit Der
Sturm.
G. Bekaert
POSCHARSKY, V., Bibliographie des
Kirchenbaues und der kirchlichen Kunst
der Gegenwart. — Institut fur Kirchen-

bau und kirchliche Kunst der Gegenwart,
Marburg/Lahn, 1963, dl. 1, 82 pp.; dl. 2,
110 pp.
Een goede bibliografie van een of andere
sector van de menselijke belangstelling
kan slechts op dankbaarheid onthaald
worden. Maar ze stelt ook betrekkelijk
hoge eisen van nauwkeurigheid, volledigheid, overzichtelijkheid, systematiek, onontbeerlijk voor de bruikbaarheid ervan.
Aan die eisen voldoet onderhavige bibliografie, die heel veel materiaal verzamelt,
niet helemaal.
G. Bekaert
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KOCH, A., Dieter Oesterlen, Bauten und
Planungen 1946-1963. r Verlagsanstalt
A. Koch, Stuttgart, 1964, 216 pp. geïll.
Dieter Oesterlen behoort tot de generatie
Duitse architecten, gevormd in de dertiger
jaren door de pioniers van het moderne
bouwen. Hij vestigt zich als onafhankelijk
architect in 1939, maar pas na de oorlog
kan hij te Hannover zijn eigenlijke loopbaan beginnen. Het wordt dan gauw duidelijk dat in de tijd van zwijgen Oesterlen
tot eigen opvattingen over de architectuur van vandaag is gerijpt, gebaseerd op
een zuivere logische constructie en op een
sterke ambachtelijke vaardigheid. Wat hij
ook aanpakt draagt de stempel van een
zorgvuldige, heldere en verfijnde geest.
De vormentaal van de moderne architectuur wordt in zijn handen niet vernieuwd,
nauwelijks verrijkt, maar wel met een
eigen gratie toegepast. Zijn liefde voor
het materiaal en zijn aandacht voor het
detail spelen een voorname rol in zijn
werk. Deze constanten kan men al zien in
de eerste drie zeer verschillende opdrachten die in de voortreffelijke monografie
worden voorgesteld: de restauratie van
de Marktkirche te Hannover, een filmstudio in diezelfde stad, een papierfabriek
te Lachendorf bei Celle. Tot zijn bekendste werken behoren de gebouwen van
de TH te Braunschweig, de St. Martinskirche te Hannover, de Christuskirche te
Bochum, een kunstcentrum te Hameln/
Weser en een Schwesternhaus te Hannover-Linden. De illustraties van het boek
zijn goed verzorgd en zeer iutgebreid. Van
elk werk worden verschillende foto's,
plattegronden en doorsneden getoond. Het
boek is het tweede deel in de serie Bauten
und Planungen. Het eerste deel was aan
E. May gewijd.
G. Bekaert
STROBL, Alice, Gustav Klimt: Zeichnungen und Gemalde. Verlag Galerie
Welz, Salzburg, 1962, 88 pp., geïll.
MITSCH, Erwin, Egon Schiele: Zeichnungen und Aquarelle. Verlag Galerie Welz, Salzburg, 1961, 79 pp., geïll.
KOSCHATZKY, Walter, Wilhelm
Thony; Zeichnungen und Aquarelle. —
Verlag Galerie Welz, Salzburg, 1963, 87
pp., geïll.
SCHMELLER, Alfred, Moldovan:
Zeichgnungen. — Verlag Galerie Welz,
Salzburg, 1957, 79 pp., geïll.
In de eerste helft van deze eeuw heeft
Oostenrijk enkele kunstenaars gehad, die
door hun kwaliteiten als kunstenaar en
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hun typische Oostenrijkse karaktertrekken recht hebben op onze belangstelling.
Zij kenmerken zich door verfijnde
smaak, door een zekere lyriek in hun
voordracht en ook wel door een bepaald
eclectisisme. Hier is goed merkbaar, dat
men in Oostenrijk loft op het randgebied van twee culturen: de Germaanse
en de Slavische. De genoemde karaktertrekken maakten de Oostenrijkse kunstenaars bijzonder geschikt om een eigen
en zeer sterke rol te spelen in de z.g.
Jugendstil of Secessioni-kunst.
Drie van de vier bovengenoemde deeltjes behandelen bekende figuren uit deze
kunstrichting. Gustav Klims is ook buiten zijn land bekend geworden. Zijn
etherische vrouwenfiguren en sterk decoratieve landschappen trokken in de periode van de Jugendstil sterk de aandacht.
De jong-gestorven Egon Schiele, wiens
figuren soms maniëristisch aandoen, zoals trouwens veel kunstwerken uit die
periode, maar die toch ook bijzonder
boeien door de sugg e stieve kleuren, is
de meest eigenzinnige uit de groep. Wilhelm Th6ny is de 'leer Frans-georiënteerde kunstenaar. Hij maakte prachtige
lichte, bijna ijle aquarellen, speels en
zwierig. Het boekje geeft een reeks
aquarellen uit de laatste periode van zijn
leven. Deze tonen aan, hoe de kunstenaar zich verder heeft ontwikkeld en
volledig zich los maakte van de strakke
decoratieve lijnen uit zijn Jugendstil-periode. Moldovan is de jongste van de vier
kunstenaars. Hij werd geboren in 1918
en begon pas te exposeren na de 2e
Wereldoorlog. Men ziet aan zijn werk,
dat hij zich volledig aansluit bij de tekenstijl van na 1950.
De deeltjes zijn uitstekend geïllustreerd
en geven een goede gelegenheid om op
aantrekkelijke wijze kermis te maken met
vier belangrijke Oostenrijkse kunstenaars.
C. de Groot

TONEEL

EVANS, Gareth Lloyd, J. B. Priestley
the Dramatist. — Heinemann, London,
1964, 230 pp., 35
Priestley's bijdrage tot het 20e-eeuwse
drama mag vrij dubieus lijken maar is in
elk geval omvangrijk en in deze studie
poogt S. objectief na te gaan waarom.
Hij volgt in de periodisering dezelfde indeling die Priestley in zijn verzamelde
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oeuvre al onderscheidde: de time-plays,
de comedies en de society-plays. Uiteraard moet S. de ingewikkelde problematiek van Priestley's opvatting van de
'tijd' bespreken, waarbij hij wel begrip
betoont voor de bedoeling maar moet
vaststellen dat het resultaat doorgaans
zwak is uitgevallen. Voor de comedies
betreurt hij de al te commerciële rozigheid van het typologische happy-end.
Waardering spreekt hij uit voor de sociaal-geëngageerde stukken waarin hij niet
de socialiserende perspectieven beklemtoont, maar de menselijke caritas en de
behoefte aan solidariteit van alle mensen.
Tevens meent S. in deze stukken, ook
dramatisch, de meeste theatrale waarde
aan te treffen. Zonder van een rehabilitatie te moeten spreken, is deze studie in
elk geval van een zakelijke rechtvaardigheid die Priestley meer verdienste
toekent dan zijn huidige roep als dramaturg inhoudt.
C. Tindemans
GARTEN, H. F., Modern German Drama. — Methuen, London, 1964, 296 pp.,
25
In deze tweede druk (1959 1 ) heeft S.
(een geboren Duitser) de vrij drukke
activiteit der laatste jaren toegevoegd
aan een merkwaardig overzicht, dat objectief en kritisch een model is. Wel
geeft S. toe aan de historicus-mentaliteit
een dramatische schematisering duidelijk
te maken via thematische samenvattingen, maar hij vergeet niet deze encyclopedische bezigheid telkens aan te vullen
met analyse van motieven, scenische
visie, dialoogtechniek en ideologische
impulsen. En ondanks de overdaad aan
informatie, die hem dan ook nagenoeg
elk auteur uit deze eeuw doet behandelen, komt er een panorama uit dat rechtvaardig is omdat het in staat is het toevallige te onderscheiden van het echt
blijvende, zelfs voor de jongste debutanten (van Hochhuth tot Dorst).
C. Tindemans
WELLWARTH, George E., The Theatre of Protest and Paradox. Develop-

ments in the Avant-garde Drama. —
Macgibbon and Kee, London, 1965, 315
pp., 30
PRONKO, Leonard Cabell, Avant-garde: The Experimental Theater in France.

--• University of California Press, Berkeley, 1964, 225 pp., $ 1,50.
Ionesco en Durrenmatt onder één zelfde
hoofd aan te treffen, is verrassend. Dat

nochtans doet Wellwarth en zijn lijvig
boek is een intelligent bewijs dat zijn
rubricering zin heeft. S. laat zich inderdaad niet weglokken door het variërende eindprodukt maar tracht de kern te
raken. Hij ziet bij deze auteurs (en bij
uitbreiding vanzelfsprekend ook hun omgeving, van Beckett, Audiberti, Genêt
via Frisch, Pinter en Simpson tot Osborne, Behan, Arden, Albee en Gelber) een
identieke impuls aanwezig: ongenoegen
over de huidige wereld. Het verschil zit
er dan in dat Ionesco de paradox verkiest, de voze plekken mateloos overdrijft en tot nonsens komt die de zinloosheid van deze karakteristieken beklemtoont, terwijl Durrenmatt de wereld,
zo compact als zij is, zichzelf ad absurdum laat voeren. Waarbij S. tot de conclusie komt dat het nihilisme van een
Durrenmatt nog sterker uitvalt, omdat
het op de individuele mens toepasselijk
wordt, terwijl Ionesco altijd kosmisch
mikt en dus autonome integriteit ergens
toch nog latent mogelijk acht. In deze
gedachtengang struikelt S. over een serie
heilige huisjes, vooral bij de Britten,
waar hij Osborne, Wesker, Kops en Arden zonder meer bij de archaïsmen
rekent, terwijl van de Amerikanen alleen
J. Richardson deze bijl overleeft. Zijn
methode is altijd de zakelijke benadering
van de motieven, het opzoeken van de
impulsen, de vraag naar de scenische
realisatie en een dubbele punt over de
uiteindelijke betekenis.
Deze systematiek blijft uit bij Pronko.
S. ontwijkt zakelijkheid en kille analyse
en vlucht naar de etherische domeinen
van literaire esthetica en desinterpretatie,
waarbij hij algemeenheden en cliché's
niet schuwt. Grondig is hij eigenlijk alleen in het nagaan van de rol van Jarry
en Artaud, en samen met wat Wellwarth
over deze twee pioniers schrijft, valt inderdaad wel de hele basis te reconstrueren die de hedendaagse dramatiek conditioneert. Uiteraard kritisch te lezen,
maar dan ook meteen verplichte lectuur.
C. Tindemans
EICH, G., In anderen Sprachen r-- Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1964, 224 pp.,
DM 5.80.
Deze vier nieuwe luisterspelen zijn er, nog
meer dan al het geval was in S.'s vorige
produktie, op uit achter de bekende realiteit een nieuwe en andere op te bouwen.
In Kleine sieben junge Freunde, Die
Stunde des Huïlattichs en Blick auE Venedig is het motief telkens de fundamentele
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onmogelijkheid van de mens tot communicatie te komen. De eenzaamheid is
echter geen natuurtoestand maar een door
maatschappij en beschaving opgedrongen
euvel waardoor de behoefte aan samenleving, aan gemeenschap, aan bij-elkaarhoren wordt verstoord en het individu afglijdt naar een naamloos iets. De bewustzijnstoestand van de protagonisten levert
dan het hoorspelproces. In Man biltel zu
lauten is de volgorde averechts; hier vangt
een hotelportier de levenskrachten van zijn
gasten op, maar formeel krijgen we enkel
zijn replieken te horen. Zelden is de onmogelijkheid tot dialoog zo pregnant omgezet in bewustzijn.
C. Tindemans
ZWEIG, S., Die Dramen. — S. Fischer
Verlag, Frankfurt, 1964, 875 pp., DM 46.
Het verzamelde dramatische werk van de
Oostenrijkse auteur S. Zweig (1881--1942), bevat hoofdzakelijk vertalingen
(van E. Verhaeren, R. Rolland, B. Jonson en L. Pirandello). Zijn eigen neoromantische oeuvre spreekt nog het best
in Tersites (1907) en Jeremias (1917),
waarin hij de ongewone levenshouding,
het ethische outsider-dom gestalte geeft in
perfect-metrische vormen. Deze vormbeheersing blijkt echter op afstand een nadeel omdat ze emotie en inzet verhindert
of opvangt en de personages al te sterk
karakteriseert als constructies. Kamerspelen schreef hij ook in Der verwandelte
Komeidiant, Das Haus am Meer, Legende
eines Lebens, Die Flucht zu Gott en Das
Lamm des Armen. Telkens boeiend om een

historische reconstructie, gezond-maniëristisch in de evocatie van tijdskleur en
levenssfeer, maar artificieel in handeling
en mensen. Voor het levende theater
waarschijnlijk niet te herontdekken, maar
zeker belangrijk voor de kennis en waardering van een periode waarin een literaire voorkeur nog kon samenvallen met
C. Tindemans
levensstijl.
HOLL, K., Geschichte des deutschen
Lustspiels. — Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1964, 439 pp.,
DM 55.
Een fotomechanische herdruk van een
oorspronkelijke studie verschenen in 1923,
een klassieker van de Duitse literatuurwetenschap, geschreven vanuit een filologische-literairhistorische instelling, waarbij alleen de tekstwaarde als aanleiding
tot theater wordt geapprecieerd en de
dramatische uitbeeldbare kwaliteiten niet
ter sprake komen. Dit laatste gemis be-
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paalt de leeftijd van het werk dat nu niet
meer uit dezelfde geest zou kunnen geschreven warden. Niettemin zijn de analytische geest en de methode van periodisering ook thans nog exemplarisch. S.
componeert dit thematische en generische
overzicht vanuit een evolutiebewustzijn
dat begrip heeft zowel voor stijl en compositie als voor de veranderende ethica
en de sociaal-maatschappelijke resultaten
die telkens verantwoordelijk zijn voor
stilistische hernieuwing en thematische
behoeften. Als naslagwerk nog steeds niet
achterhaald.
C. Tindemans

VARIA
TODD, John M., Maarten Luther, uit
het engels vertaald door J. Verstraeten.
--- J. J. Romen en Zonen, Roermond en
Maaseik, 1965, 403 pp.
De vanuit het agnosticisme tot het katholicisme bekeerde uitgever J. M. Todd
presenteert ons een uitermate boeiend
geschreven werk, dat geheel accordeert
met de moderne positieve visie op de
christelijkheid van Luthers streven, zoals
deze bij de katholieke vorsers op het
continent doorgebroken is. Naast interesse voor de psychologische verklaarbaarheid van Luthers reacties brengt deze
populaire, maar wetenschappelijk verantwoorde studie bekendheid met de theologische visie en de werken van de Hervormer, hoewel er weinig citaten worden
aangehaald en het kritische apparaat tot
een --- overigens belangrijk --• minimum
beperkt blijft. Daar de laatste 15 jaren
van Luther bijna niet beschouwd worden, komt niet zo duidelijk tot uitdrukking, waarin het grote onderscheid met
het katholicisme uiteindelijk bleek te bestaan. De studie suggereert juist daardoor echter, dat Luthers visie in principe
in het katholieke geheel past. We wensen
dit werk niet het minst in lekenkringen
een ruime verspreiding toe, zowel bij
katholieken als protestanten, daar beide
partijen er ,de ander' beter in kunnen
leren kennen.
W. Boelens
FROMME, Allan, Seksualiteit, huwelijk
en gezin, vert. H. Van der Burght (Levensaspecten) Lannoo, Tielt, 1965,
336 pp., geb. F. 135.
De titel van de Engelse uitgave, The
Psychologist looks at Sex and Marriage,
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licht de lezer reeds dadelijk in over het
beperkte standpunt waarop S. zich
plaatst bij het benaderen van situaties en
problemen die betrekking hebben op seksualiteit en huwelijk, en niet zozeer op
het gezin, zoals de Nederlandse titel laat
vermoeden. S. behandelt z'n onderwerp
met de vakkennis van een vooraanstaand
psychiater, die tevens een nuchtere kijk
heeft op de realiteit en daarom reeds zijn
lezers alle vakterminologie liefst bespaart.
Elk hoofdstuk omvat een aantal hoofdgedachten, telkens geformuleerd in korte,
duidelijke zin en daarna uitgewerkt over
ongeveer één blz. Waar S. echter z'n
domein verlaat getuigt hij soms van wat
simplistische opvattingen, zo b.v: inzake
moraal, waar hij schrijft: „de moraal is
te algemeen en onpersoonlijk om rekening te kunnen houden met de persoonlijke noden van het individu" (p. 276) .
De Nederlandse tekst voldoet slechts ten
dele; de vertaling van de titel is daarvoor reeds een aanduiding.
L. Braeckmans
LANKESTER HARDING, G., Archeologie in Jordanië (Aula) . --- Het Spectrum, Utrecht, 1965, 240 pp..
Dit uitstekend werk is meer dan archeologie. Mr Harding, die van 1936 tot
1956 aan het hoofd stond van het jordaans Departement van Oudheden, en
daarvoor reeds lange jaren Jordanië heeft
doorkruist en meegewerkt aan verschillende opgravingen, is niet alleen een geleerde, doch ook een bekwame en onderhoudende gids. Daar in deze studie praktische aanduidingen voor de reiziger niet
ontbreken, zou ik haar willen typeren
als een wetenschappelijke reisgids, doch
zonder ballast en met glasheldere uitleg
in levendige stijl; het geheel tegen de
achtergrond van historische, bijbelse en
archeologische gegevens, welke niet alleen verwerkt zijn in de uitleg zelf, doch
reeds prachtig samengevat in de eerste
vijftig bladzijden. Systematisch reizen wij
van het Noorderdistrict (Irbid, Amman,
Medeba, Nebo, Dzjerasz, het oude Geraza) , naar het Midden, het land der
Moabieten (Diban, Kerak), waar verrukkelijke vergezichten ons verrassen, om
te komen aan de rand van de woestijn,
het zuidelijke district met Petra en Akaba
met hun taferelen van grote schoonheid.
Eveneens zeer interessant is de tocht
langs een negental paleisvestingen of
kastelen der Omajaden in de woestijn,
en het bezoek aan Jericho en de Chirbet
Qoemraam. Uitstekend zijn ook de plat-

tegronden en kaarten om de uitleg gemakkelijk te volgen. Ofschoon Schr.
getuigt, dat hij te lang in het land is geweest om de eerste frisse indrukken weer
te geven, wekt dit schijnbaar eenvoudig,
doch rijk werk toch zeker het enthousiasme van de lezer en reiziger op, die zal
moeten toegeven dat hij niet wist, dat
Jordanië zó rijkelijk bedeeld was met
monumenten uit het verleden.
0. Hendriks
KRETSCHMER, E., Gestalten und Gedanken. — G. Thieme Verlag, Stuttgart,
1963, VIII - 223 pp., geb. DM. 28.
'Kórperbau und Charakter' (1921) en
'Medizinische Psychologie' (1922) hebben
E. Kretschmer wereldvermaardheid bezorgd en waren de aanvang van 'n lange
reeks werken over constitutiebiologie en
psychotherapie. In dit werk nu verhaalt
hij ons zijn leven, de groei van zijn inzichten, de omgeving waarin hij als professor en als psychiater arbeidde. Meteen
overstijgt hij het louter biografisch kader
en treedt hij naar voren als fijnzinnig
getuige van een stuk cultuurgeschiedenis.
Als leider en coördinator van de psychiatrische beweging in Duitsland heeft hij
aan het navorsingswerk, de klinische
verzorging, het wetenschappelijk verenigingsleven een cachet gegeven dat zijn
eigen persoonlijkheid weerspiegelt; het is
tactvol, eerlijk en aristocratisch.
F. Cuvelier
SCHUMACHER, Joseph, Die anfznge
abendlándischer medizin in der Griechischen Antike. --- (Urban Biicher No. 84)
W. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, 1965,
160 pp.
„Deun ein Artz, der zugleich Philosoph
ist, kommt einem Gotte gleich'', moet
Hippocrates hebben gezegd. Deze uitspraak zou het motto van Schumachers
boek kunnen zijn. De auteur, die zelf gepromoveerd is in de geneeskunde én in
de filosofie, brengt de gedachtenwereld
van de voor-socratische denkers naar
voren als priester-artselijke filosofie, hiertoe verleid door de omstandigheid dat
menige oude griekse wijsgeer tevens arts
was en de natuurfilosofie van de voorsocratische tijd tegelijkertijd theologie en
geneeskunde omvat. Na Thales, Anaximanderos en Anaximenes, komt hij bij
Pythagoras en Heraklitos, en via Empedokles bij de atomisten Demokritos en
Leukippos. Zo wordt tenslotte het Corpus Hippocraticum bereikt, waarin de
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empirische geneeskunde van de voor-socratische natuurfilosofie wordt doordrongen, en ze) een basis wordt waarop de
hedendaagse geneeskunde in verschillende opzichten steunt. Dat Schumacher
zich er niet over uitlaat dat vermoedelijk
slechts 5 a 6 van de 150 corpusdelen van
Hippocrates zelf zijn en de hippocratische eed uit pythagoreïsche kringen afkomstig is, doet niets af aan de waarde
van zijn doorwrochte studie waarvoor
dit soort historische bedenkingen ook
eigenlijk weinig relevant zijn.
J. J. C. Marlet
RASCH, Dr. Wilfried, Tiitung des intimpartners. — Ferdinand Enke Verlag,

Stuttgart, 1964, 101 pp.
Heft 31 van de serie 'Beitrage zur Sexualforschung' bevat een eerste mededeling
omtrent criminaal-biologische onderzoekingen uit de psychiatrische universiteitskliniek van Hamburg. De bedoeling
van de auteur is licht te werpen op de
motivering van homicide vanuit de dynamiek der relatie dader - slachtoffer, in
deze studie een liefdesrelatie. Aan de
hand van casuïstiek slaagt hij er in een
aantal eigenschappen en omstandigheden
te verzamelen die beide polen van bedoelde relatie kenmerken en die de conflictsituatie goeddeels bepalen. (Deze
relatie kan er een zijn van geliefden, van
echtgenoten of van mensen die elkander
incidenteel ontmoeten).
Rasch beschrijft hoe de moorddaad zich
uit de situatie ontwikkelt als een factische oplossing, na een aanloopperiode
(welke vooral bepaald wordt door de
levensgeschiedenis van de dader) en in
een aparte stemmingstoestand (homicidale dispositie). De waarde van de stu
die van Rasch is voornamelijk gelegen
in de ordening der gegevens in het kader
van een 'verstehende' psychologie en
pathopsychologie. Zijn boek wordt speciaal aanbevolen aan werkers op het
gebied van de criminologie en forensische psychiatrie.
J. J. C. Marlet
HINZ, Walter, Das Reich Elam (UrbanBucher 82) . W. Kohlhammer, Stuttgart, 1964, 164 pp., met 40 kaarten en
tekeningen, plus 32 afbeeldingen in
kunstdruk, DM. 4,80.
Door zijn uitgebreide kennis en volhardend onderzoek is de geleerde oriëntalist
W. Hinz, professor in de Iranische wetenschappen aan de universiteit van Gottingen, erin geslaagd ons de geschiedenis
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en cultuur van Elam te openbaren. Inderdaad, ofschoon slechts in klein formaat,
is zijn groot en groots werk 'een openbaring'. Zijn de studies over Akkadië,
Sumerië, Assyrië en Babylon zeer talrijk, over het zelfstandig tweeduizendjarig rijk van Elam (2500 - 640), met zijn
eigen taal, geschiedenis, godsdienst, cultuur en kunst, wisten wij heel weinig.
Elam heeft zich slechts langzaam prijs
gegeven wegens de moeilijkheid van het
schrift en het ondoorgrondelijk karakter
der Elamieten zelf.
Met ongelofelijk geduld heeft Schr. de
ingewikkelde geschiedenis van Elam met
haar verschillende dynastieën kunnen
ontdekken. Daarbij wordt geen enkel
aspect vergeten: godsdienst, taal, schrift,
recht en kunst. De kunst is als het ware
ineens in volle rijpheid naar voren gekomen: fijne ceramiek, metaalbewerking
met gestileerde vormen en warme kleuren, groteske en kleinkunst, en vooral de
bewonderenswaardige bouw en inrichting van de zigurat Tschoga Sambil.
Deze studie is dan ook meer dan een
gelukkige aanvulling der oud-oosterse
geschiedenis, zij is daarvan een schakel,
welke ons tot nu toe in een volledig
overzicht ontbrak.
0. Hendriks
GERSTER, G., Nubien, Goldland am
Nil. — Artemis Verlag, Zürich, 1964,
228 pp., 220 pl. waarvan vele in kleur,
35 afb., geb. 68 Zw.F.
De Assoeanstuwdam zal binnen afzienbare tijd een groot gedeelte van het bewoonde gebied van Nubië door een
'kunstmatige zondvloed' onder water zetten. Belangrijke oud-Egyptische en christelijke monumenten worden daardoor tot
de verdrinkingsdood veroordeeld. Een
paar ervan worden verplaatst (o.a. de
twee rotstempels van Aboe-Simbel) . Uit
andere worden de voornaamste kunstwerken, reliëfs en fresco's, weggenomen (o.a.
de bisschopskerk van Faras). Nog andere
worden door hoge dijken tegen het water
beschermd (de tempel van Philae) . De
honderdduizend Nubiërs die nog in dat
gebied wonen zullen hun wondere dorpen
moeten verlaten om ze hogerop opnieuw
te bouwen. Over dat alles heeft het de
Zwitserse journalist Georg Gerster in
zijn prachtig boek. Jarenlang verbleef hij
in het bedreigde gebied, maakte vele opgravingen mede, werd vertrouwd met het
leven van de inheemse bevolking. In een
vlotte tekst, het resultaat van grondige
voorstudie én van directe contacten met
de beste Egyptologen van het ogenblik,
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en een serie indrukwekkende foto's tekent
Georg Gerster een portret van het oude
Nubische cultuurlandschap. De uitgever
liet niets onverlet om de waarde van tekst
en beeld volledig tot haar recht te laten
S. Heester
komen.
KWANT, R. C., Filosofie van de arbeid
(Filosofie en Cultuur, 1) . — Nederl.
Boekhandel, Antwerpen, 1964, 266 pp.,
ing. F. 210.
Toen onze wereld nog minder met ideologie en rationaliteit doordrongen was,
zou men het wellicht voor dwaas gehouden hebben over de arbeid te filosoferen.
Maar sedert de duizelingwekkende ontwikkeling van de cultuur twijfelt niemand er meer aan dat een klare, bezonnen kijk op de elementaire dimensies van
ons bestaan een levensnoodzakelijkheid
is geworden. Zo niet, dan worden wij
overrompeld. R. C. Kwant opent op
waardige wijze deze nieuwe, Nederlandse wijsgerige reeks. Hij peilt naar
de zin van de arbeid, hoe de mens door
de arbeid zijn gebondenheid met de natuur beheerst hij beschrijft de universaliteit van de arbeidsakt, zijn streven naar
vermenselijking, zijn verband met eigendom en vrijheid, kortom alle facetten van
het moderne arbeidsgebeuren. Als men
weet hoe dit werk gegroeid is uit een
veelvuldig contact met mensen die in de
praktijk van de arbeid een verantwoordelijke positie en een concrete taak vervullen, zal men des te meer appreciëren
hoe vlot en zuiver de empirische feitelijkheid hier wordt beschreven en gedacht. De stijl is onderhoudend, overvloedig, trefzeker in de ontmoeting der
fenomenen, en het betoog blijft steeds
op strikt filosofisch vlak. Het wordt
nooit tot een verkapte theologie Wat
natuurlijk niet zeggen wil dat een theologie en een spiritualiteit van de arbeid
niet verder wenselijk worden geacht.
A. Poncelet
LAMMERS, Prof. dr. C. J. e.a., Medezeggenschap en overleg in het bedrijf.
— (Marka), Spectrum, Utrecht.
Het scheppen van democratische werken leefruimten vormt ongetwijfeld een
van de gewichtigste opdrachten van deze
tijd. Op zeer verschillende levensterreinen is de roep aanwezig om binnen de
grotendeels technisch bepaalde procedures spelregels te ontwerpen voor echt
menselijk verkeer. Dialoog, communicatie,

medezeggenschap zijn veel gebruikte begrippen, die alle terugwijzen naar de behoefte ons massale produktie- en consumptiebestel een menselijk karakter te
doen behouden.
Het boekje „Medezeggenschap en overleg
in het bedrijf" richt zich op de problematiek van het medeweten, medespreken en
eventueel medebeslissen van de werknemers in de ondernemingen. Het is opgebouwd uit een serie voordrachten gehouden op de bedrijfssociologische studiedagen 1964. De auteurs, waaronder
bekende figuren als prof. Lammers en
dr. Horringa, belichten aan de hand van
begrippen en onderzoekmethodieken uit
het arsenaal der sociale wetenschappen
verschillende medezeggenschaps- en overlegvormen die men in de bedrijven kan
aantreffen. Van sociologische onderzoekingstechnieken is een ruim gebruik gemaakt, hetgeen het voordeel biedt dat de
ingenomen standpunten zo veel mogelijk
aan feiten zijn vastgeschroefd. Het geeft
het boekje een enigszins nuchter en zakelijk karakter, hetgeen evenwel juist zijn
waarde vergroot.
W. Reynaerts
SCHEEPMAKER, N., Organisatie en
automatisering. (Aula) , Spectrum, Utrecht. In het boek van drs.
Scheepmaker over Organisatie en automatisering wordt de nadruk gelegd op de
personeelsaspecten van de automatisering
in het bedrijf, en met name van de invoering van de computer. Behandeld worden
b.v. selectie, opleiding en communicatie.
Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op
een aantal belangrijke problemen, die
echter niet helemaal uit de verf komen.
Daartoe is de schrijver te weinig concreet, en geeft hij te weinig aan welke
van verschillende in aanmerking komende
procedures in bepaalde situaties gevolgd
moeten worden.
Het veelvuldig,en voor de niet ingevoerde lezer nogal eens overbodige, amerikaanse vakjargon (het materiaal is voor
een belangrijk deel te danken aan een
studieverblijf in de Verenigde Staten)
irriteert soms. Het wachten is m.i. op een
vervolg, dat aan de orde gestelde theorieën meer specificeert en concreter uitwerkt. Het begrippenapparaat daartoe
ligt in het thans verschenen boek opgeslagen.
G. Schlichting
KATONA, George, De invloed van de
consument. (Aula), Spectrum, Utrecht.
— Het bekende boek van
Katona, die in de Verenigde Staten veel
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gezag geniet op het gebied van de „psychologische economie", is een uitstekende
inleiding tot een vak dat in Nederland
nog ternauwernood burgerrecht heeft
verworven. Katona vindt in zijn onderzoekingen dat de consument zich in de
regel door het gezond verstand laat leiden en een zeer redelijk inzicht heeft in
wat voor hem op langere termijn economisch wenselijk is. De schrijver behandelt
met name ook de makro-economische ge-V
volgen van consumentenbeslissingen, en
komt soms tot voor de oningewijde verrassende conclusies. Het boek is vooral
beschrijvend; een fundamentele theorie
bevat het niet. De flap vermeldt dat het
onderhoudend is.
Enkele kleine opmerkingen: het jaar van
de amerikaanse uitgave zou vermeld kunnen worden; naar de literatuur te oordelen is het 1959 of 1960. Een onderzoek
naar feitelijke gedragingen noemt men in
Nederland niet „opinieonderzoek''. Het
aanhangsel over methodologie geeft weinig nieuws, doch is nuttig als inleiding;
men doet het beste dit het eerst te lezen.
G. Schlichting

WEMELSFELDER, J., e.a., Geld, aspecten van het gebruik, het najagen, het
verspillen. (Aula), Spectrum, Utrecht.
r-- De eerste twee hoofdstukken van de pocket over „Geld'', een bundel opstellen ter gelegenheid van een
bankjubileum, zijn een economische inleiding; zij hebben het nadeel gehad van
hun onderwerp vele aspecten even te
moeten aanstippen, van welke taak zij
zich overigens boeiend kwijten. De haast
waarmee veel informatie moet worden
meegedeeld voelt men minder in de hoofdstukken over de psychologische, sociologische, literaire en ethische kanten van
het verschijnsel geld. Voor de leek is het
hoofdstuk over de ontwikkelingspsychologie het meest spectaculaire. Het hoofdstuk over de ethiek is aanvankelijk wat
voorzichtig, zij het dat de uiteindelijke
conclusies duidelijk genoeg zijn. Het laatste wijsgerige --- hoofdstuk is moeilijker dan de andere; het is dan ook niet
eenvoudig in één adem te spreken over
het slijk der aarde (zie het hoofdstuk
over ontwikkelingspsychologie) en de
human condition. Via het begrip secularisering wordt hier echter een goed begaanbare weg gewezen, waarlangs men
tot een verstaan van het huidige verschijnsel geld in een breder perspectief
kan komen.
Voor de geïnteresseerde lezer van velerlei
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oriëntatie is dit boekje een aardige introductie in de wereld van het geld.
G. Schlichting
STIENNON,

E., Etude expérimentale
sur la fonction des mots en analyse grammaticale (Etudes et Recherches de péda-

gogie expérimentale). — Nauwelaerts,
Leuven, 1965, 128 pp., F. 180.
In de literaire vorming is de kennis van
de grammaticale analyse van groot belang. De auteur heeft een onderzoek
gewijd aan deze kennis in de laagste
klassen van de waalse jezuïtencolleges.
Hij heeft daarvoor een objectieve procedure opgesteld en voorgelegd aan de 690
leerlingen van 8 colleges. Deze methode
maakt een objectief vergelijkend oordeel
mogelijk. Niet alleen blijkt het welke
'klassieke fouten' door 50 tot 80% der
leerlingen begaan worden, maar tevens
hoe de leraren zich geen rekenschap geven van de moeilijkheid van de gestelde
examenvragen. De auteur vermeldt ook
belangrijke problemen inzake het vroeg
aanleren van de grammaticale analyse:
in de zgn. primaire scholen wordt deze
analyse niet uitdrukkelijk aangeleerd, dit
gebeurt alléén in de zgn. voorbereidende
afdelingen. Dit heeft tot gevolg dat een
aantal leerlingen zwaar gehandicapt de
laagste latijnse beginnen. Dit boek vestigt
de aandacht op dit belangrijke probleem
dat een ware democratisering van het
onderwijs onmogelijk maakt. H. Somers

ALEXANDER, Christopher, Notes on
the Synthesis of Form. r-- Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
1964, 216 pp., $ 6,75.
Dit intelligente boek bevat een poging
om het proces van de redelijke ordening
van complexe problemen tot een methodiek te ontwikkelen. Veronderstellen we
een probleem dat bestaat in het construeren van een oplossing voor een complexe situatie welke door een 100-tal van
elkaar afhankelijke factoren beheerst
wordt. Is het mogelijk een procedure te
volgen die ons min of meer het vinden
van een oplossing, en wel meer bepaald
een concrete vorm, mogelijk maakt? De
mathematische analyse laat inderdaad
toe deze complexe situatie te reduceren
tot kleinere gehelen, die vrijwel onafhankelijk zijn van elkaar en die elk voor
zich opnieuw aan een analyse kunnen
onderworpen worden. Deze trapsgewijze
analyse wordt daarna door een trapsgewijze synthese tot vorm uitgebouwd. De
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auteur is professor in de architectuur aan
de Harvard-Universiteit. Zijn oplossing
is geïnspireerd door de informatie- en
probabiliteitstheorie, die hij op handige
wijze toepast op de complexe problematiek van de ruimtelijke ordening, doch
de oplossing zelf is zo algemeen dat zij
toepasselijk is op om het even welk comH. Somers
plex probleem.
STRUIK, Prof. Dr. D. J., Geschiedenis
van de wiskunde. Aula, Spectrum,
Utrecht, 1965, 256 pp.
De auteur heeft zijn oorspronkelijk in
het Engels uitgegeven werk zelf vertaald
en bijgewerkt. Hoewel zijn uiteenzettingen ook voor de leek op dit gebied interessant zijn door de talrijke belangrijke
personen uit de geschiedenis van de wiskunde die hij bespreekt, valt het voor de
oningewijden niet mee zijn betoog steeds
te volgen.
R.S.
PLAS, Michel van der, Het tweede dagboek van het Concilie. --- Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1965, 262 pp., f 7,90.
De kracht van Van der Plas in deze
Conciliekroniek ligt in de sfeertekening.
Met scherpzinnigheid en een nooit ontbrekende humor weet hij de lezer als het
ware van dichtbij de gebeurtenissen mee
te laten beleven, de personen mee te
doen ontmoeten. Het gevolg hiervan is,
dat men bij 'n latere lezing, nu de gebeurtenissen zelf vaak door andere werden
achterhaald, vooral oog krijgt voor het
menselijke
niet zelden al te menselijke
maar daardoor uitermate boeiende
van de Conciliezittingen. Schr. heeft in

zijn wekelijkse verslagen zich een voortreffelijk verslaggever en opmerker getoond, wiens verontwaardiging en teleurstelling steeds door humor worden gerelativeerd. Daardoor kan zijn verslag, in
de donkerste ogenblikken, toch een fundamenteel optimisme bewaren. Voor hen
die niet vakmatig maar uit belangstelling
het Conciliegebeuren nog eens willen beleven, een prettig boek.
G. J. Adriaansen
Elseviers Moderne Atlas. --- Elsevier,
Amsterdam - Brussel, 1964, 240 pp.,
geïll., 295 F.
De nieuwe Elseviers Atlas bestaat uit 36
zorgvuldig, in acht kleuren, gedrukte
kaarten (23 x 27 cm) van de wereld, de
werelddelen, de verschillende landen of
landstreken. Bijzondere aandacht krijgen
de landen van Europa, vooral Nederland en België waaraan telkens een overzichtskaart en twee deelkaarten zijn gewijd. Verder bevat de atlas een groot
aantal tweekleurige detailkaarten, die in
de tekst zijn geplaatst. De tekst zelf
heeft eerst een algemeen gedeelte over
o.a. het zonnestelsel, de wereldbevolking,
de wereldwaterhuishouding en dergelijke
meer. Daarop volgt een kaarten- en landenbeschrijving. Deze laatste is vrij
nauwkeurig. Men had mogen verwachten dat de artikelen over de verschillende landen naar een zelfde schema zouden worden opgebouwd. Bij de verschillende werelddelen zijn een serie illustraties gevoegd. Een uitstekend handboek,
dat met zijn register van 20.000 namen
een grote bruikbaarheid bezit.
S. Heester

JOAN VANDENBERG

Drie typen
in evoluerend kristendom
Bijdrage tot een vernieuwing
van het Bijbels en theologisch denken
„Daar ik helemaal twintigste eeuwer wil zijn en heel de kristelijke traditie een warm hart toedraag, voel ik mij geneigd tot
een evolutieve levensbeschouwing, gebaseerd op de bijbelse
gegevens. Het recht om de Bijbel te lezen als boek van heilsevolutie, dacht ik te mogen lezen uit de Bijbel zelf. Zonder er
een evolutie in aan te nemen, zie ik die met zichzelf in tegenspraak komen. Levensbeschouwing is de bundelende geestesactiviteit van degenen die zelf hun totaalbeeld van mens en
wereld willen vormen. De behoefte om persoonlijk de zin en de
richting van het leven na te gaan, neemt toe bij velen. Wetenschappelijk en technisch specialisme op alle levensgebieden,
drukt de mens dagelijks in een benauwend klein denkvlak. Dat
vergroot de begeerte om af en toe zijn gehele leven te overzien
en te beoordelen".
Aldus de auteur in een samenvattend nawoord van deze zeer
belangrijke studie.
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Salamander reeks. A. HELMAN. Hart zonder land. --- A. v. d. WERFHORST, Madame Jatzkowa. -- M. MATHI, Als de sperwer maar niet komt. — Em. Querido,
Amsterdam, 1965.
SANSON, H., Leven met God in de wereld. -- Patmos, Antwerpen, 1965, 344 pp.,
F. 150.
SCHAPER, Edzard, Gesammelte Erzdhlungen. -- Jakob Hegner Verlag, Köln, 1965,
621 pp., D.M. 24.80.
SCHNACKENBLIRG, R., Règne et royaume de Dieu. -- Ed. de l'Orante, Paris,
1965, 326 pp..
SENDEN, Dr. G. H. van, Het werelddrama. - Van Ditmar, Amsterdam, 1965, 505
PP..

SERRAND, A.-Z., Evolution technique et théologie (Rencontres, 68) . — Ed. du
Cerf, Paris, 1965, 256 pp., NF. 10,50.
SMETS, Frans, Het vierkant. — Kosmos, Amsterdam, 1965, 106 pp., f 7,90.
STRASSER, Prof. Dr. S., Bouwstenen voor een filosofische antropologie. — Paul
Brand, Hilversum, Antwerpen, 1965, 332 pp., f 18,90.
Theologische meditationen. M. PFLIEGLER, Der Zolibat. G. HASENHLITTL,
Der unbekannte Gott? — K. RAHNER, Im heute glauben. — Benziger Verlag,
Einsiedeln, 1965, D.M. 3.90.
TILMANN, K1., Opvoeding van de kinderen tot het mediteren. -- Patmos, Antwerpen, 1965, 96 pp., F. 50.
PatVIMORT, J., Kinderen hebben gebreken. — Opvoeding tot het gezinsleven.
mos, Antwerpen, 1965, 152 - 128 pp., F. 65 - 60.
WAESBERGHE S.J., Dr. H. P. J. M. van, Kosmos, verbond en verwachting. —
G.G.G., Marienburg, Den Bosch, 1965, 44 pp..
WEGHE, Jan Van den, Offerhonden van stro. --- Manteau, Brussel, 1965, 197 pp.,
geb. F. 175.
Kosmos, Amsterdam, 1965, 152 pp.,
WERNER, H., Per ezel door Griekenland.
f 5,90.

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatrie.
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

SIi'1`-BEirlLlNOWNNFIl'CUT Vi10II 'VrAiLEEUKUNOE
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

instituut Iminaculata
Koninklijke Baan 30 - Telefoon (058) 415.79 - De Panne - aan - Zee
— Moderne Humaniora: Economische afdeling
—
—

Oude Humaniora: Grieks- Latijnse. — Wetenschappelijke B
Beroepsschool C3

ERKEND DOOR DE STAAT

Externaat Internaat Half-internaat

Zeer gunstig gelegen – dicht bij de zee.

OOK VOOR HEN

Een waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

ijpE1
SPAARKAS SINDS 60 JAAR

GELDPLAATSINGEN EN LENINGEN
in volle vertrouwen

-........--

opgericht in 1903

6,5 miljard frank spaardeposito's
3,5 miljard frank hypotheekleningen
1.000 agentschappen in het ganse land

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

Lange Nieuwstraat 40

telefoon (03) 31.08.60

Naamsestraat 74

telefoon (02) 13.07.60

Kouter 1

telefoon (09) 25.75.41

13, boulevard d'Avroy

telefoon (04) 23.78.30

Havermarkt 39

telefoon (011) 2.22.16

28, boulevard Tirou

telefoon (07) 31.44.64

BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ
en

SPAARKAS IPPA N.V.
private

onderneming beheerst door k.b. van 15 december 1934

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

KATH. NORMAALSCHOOL VOOR ONDERWIJZERS
Internaat

Onder de Toren 13-14, Mechelen
Afdelingen Latijn-Wetenschappen — Wetenschappelijke B — Economische

Externaat

ALGEMEEN MIDDELBARE
Internaat

Schuttersvest 53, Mechelen
Moderne Humaniora :
Latijnse Humaniora :

Externaat

Zesde klas, Vijfde klas, Vierde klas
Zesde klas, Vijfde klas

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

college van melle
Onder het bestuur van de Paters Jozefieten sinds 1837
Telefoon (09) 52 11 09 – Gent
VOORBEREIDENDE AFDELING - MODERNE HUMANIORA - WETENSCHAPPELIIKE
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.

St.-Amandusinstituut

INTERNAAT — EXTERNAAT

onder de leiding van de Broeders der Christelijke Scholen
ST.-MICHIELSSTRAAT 15 — GENT — Telefoon (09) 25 29 97

Voorbereidende afdeling
Lager Onderwijs — 6 leerjaren

Middelbaar Onderwijs – Moderne humaniora
— Wetenschappelijke afdeling A
— Economische afdeling

— Wetenschappelijke afdeling B

Bijzondere wetenschappelijke klas voorbereidend tot:
— Candidaat ingenieur
— Candidaat in de wiskunde
— Candidaat in de natuurkunde

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad :
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Ps y chiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden•behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten
Toepassing van al de moderne vormen van nenropgvchiatrischt 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 BR O E D E R S VA N LIEF D E, Stropstraat 125 GENT.

Sint-Jozefintituut

Dochters van
Maria

INTERNAAI — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwijs (A7 /A 1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Franstalig Sekretariaat
Handelsonderwijs

Sedert 1870 legt de

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

st.- ozegoiziusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - Inschrijvingen: alle dagen in de voormiddag

TE OOSTENDE OP DE ZEED lik
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212
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DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig

LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken • Letterzetten • Linotype • Monotype - Boekbinden - Offsett

HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij

LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsle gtijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

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

3t.- 1ozeLttotLtuut - cEie ^1en
Telefoon 81 391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 31 – Antwerpen – Telefoon 32.79.60

Voorbereidende afdeling: Lager Onderwijs
Oude Humaniora: – Latijn-Grieks
– Latijn-Wiskunde
– Latijn-Wetenschappen
Nieuwe Humaniora: – Algemeen Middelbare
– Wetenschappen A
– Economie

Trefileries Leon Bekaert P. V B.A. Zwevegem
Het belangrijkste draadtrekkerij bedrijf van Europa
Een bedrijf met meer dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieën.

@ BEKAERT
KUNSTD RU KSCHOOL 0.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voor Technisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

11OGEIIE 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 oe Christeli 1 ke Scholen
VORSELAAR

I. NORMA

ALONDERWIJS :

—Lagere
Wetenschappelijke afdeling
— Normaalschool our Kleuteronderwijzeressen
Norinsralrchcsol :

B

N,

IL MIDDELBAAR ONDERWIS

—Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
—Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
—7e Voorbereidende klasse
III. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
—Middelbare Normaalschool
alle af dr tingen naar de onderscheiden keuzevakken
—Hoger Technische School van de le graad
Scheikundige en klinische afdeling
W. P.M S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

Het VOORBEREIDEND JAAR
tot de Speciale Scholen
voor INGENIEUR$
en tot de Koninklijke MILITAIRE SCHOOI,
kan men best volgen aan de
HOGERE WETENSCHAPPELIJKE AFDELING
van het St-JAN BERCHMANSCOLLEGE
Meir, 36 — Antwerpen
Als intern of extern.

tb.t.Vu/tvw vest• qi,evizz
Zusters van de H. Vincentius à Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen
Internaat — Extern aat

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 : Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora: Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
geen schoolgeld
kosteloze verzekering

—

Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Boekhouden
—
Taal- en Handelsavondschool STUDIE EN BEROEPSORIENTERING

Ç;t . V

4

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

Gratis psycho-medico-sociaal ,,nderzoek.

i4 vow),

Ve4feees44.4az

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

Brevet van:

Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

54a-T4-4,4,441,a44,44

Internaat / Externaat

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

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
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

Kilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
Kerk in de zorg aan Kristus' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegassistente aan de
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 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 cektie - Wettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

Onze- Lieve -Vrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; l e bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Dagelijks in
e

S

tdaard

tat

en,

-eet 'flLcuwo&tad - Sportwereld

g

„Beknopt Verslag"
Em. Jacgmainlnan 127, Brussel 1

Hoger SinfLukasinstituuf
PALE1ZENSTRAAT, 70,

SCHAARBEEK (Brussel

3), tel. 02/17.30.42

Studeer voor : Architekt — Stedebouwkundige — Binnenhuisarchitekt
— Schilder I Beeldhouwer I Grafieker I Publiciteitsontwerper I Fotograaf I
Cineast
Aanvaarding : na geslaagd lager sekundair of na volledige humaniora
Prospektus op aanvraag.

60[IVVMATERIALEN
N.{'. SCHEERDERS Vail KERCHOVE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
1

Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
Hoger Technisch Onderwijs Al
DIPLOMA
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER — VROEDVROUW — alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
BREVET
Verpleegster — Verpleegassistente
ATTEST
Nursing Hostess
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlichtingen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

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

INSTITUUT GANSPOEL
Speciaal Onderwijs voor blinde en gezichtszwakke jongens en meisjes
Bestuurd door de Zusters van de H. Vincentius van Dendermonde
HULDENBERG — Tel. 02/57.70.21
Kleuter- en Lagere School voor jongetjes en meisjes
Beroepsschool „Huishoudkunde" — Technische School „Handel"
Nederlandse en franse afdelingen
Diploma's en getuigschriften gehomologeerd

gazet van cratwerpeK
Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.
PROEFNUMMERS: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

INSTITUUT VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Demerstraat, 12 DE ONBEVLEKTE ONTVANGEN/S
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 Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

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

